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ప్ాజెక్ుట ని
తరగతి: 6 వ తరగతి
విషయము: సమానయ శస్ మ
ర ు
యూనిట్ ేరు: సజీవులు & తురజీవులు
ప్ాజెక్ుట ేరు: డా. జగదీష్ చందర బో స్
వ్యూహం: వయక్త్గతం
విద్యూర్థి ేరు:
గెైడ్ టీచర్ ేరు: క్ె. మంజుల, SA, జీవశస్ ంర

ఉద్దే శ్ూం: రఖ్ాయత శస్ వ
ర ేత్ అయన డా.జగదీష్ చందర బో స్ గరి గురించి మరియు ఆయన సేవలు
మరియు శస఼్ య
దిక్ుథం గురించి సమాచారతుీ సేక్రించడం.
ర
లక్ష్యూలట:
 మొక్కలలో జరిగే వివిధ రక్య
తి లనఽ ట్టిక్లో తృ ందఽరచట్ం.
 జీవశస్ ంర లో వివిధ అంశలై రిశోధనలు చేసన శస్ వ
ర ేత్ల సమాచారతుీ మా
ఉతృధాయయురలితు అడిగి సేక్రించి ట్టిక్లో తృ ందఽరచడం
 డా.జగదీష్ చందర బో స్ గరి సేవలు, ఆవిషకరణలనఽ మరియు రిశోధనలక్ు
సంబంధంచిన సమాచారతుీ ఇంట్రెీట్ దాార సేక్రించడం.
 సేక్రించిన సమాచారతుీ విశలేషంచి శస఼్ య
దిక్ుథం ై అవగహననఽ ంచడం.
ర
సధనయలట:
 మొక్కలలో జరిగే వివిధ రక్య
తి లక్ు సంబందంచిన ట్టిక్
 జీవశస్ ంర లో రిశోధనలు చేసన శస్ వ
ర ేత్ల ట్టిక్
 రశీవళి
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విధయనం:
సజీవులు-తురజీవులు అనే అంశలనఽ చరిచంచే సమయంలో మొక్కలు సజీవులతు
తురారించడమైనద. మొక్కలు అతూీ అనేక్ రక్ల రక్య
తి నఽ తురాహిస్ య. వట్టతు క్తంద
ట్టిక్లో తృ ండురచడమైవునీద.
క్ిస రక్య
తి
1

రపగుదల

మొక్కలలో జరిగే మారపు.
మొక్కలలో జరిగే రక్య
తి లలో
రపగుదల అతిముఖ్యమైనద.
తృ డవుగ రగడం, క్ొమమలు,
వేరే ప రపగుదల

2

శాసక్తియ

మొక్కక్ు క్వలసన శక్త్తు ఉతుతి్
చేయుట్.

3

క్తరణజనయ

సంయోగ ఆహారతుీ తయారప చేస,

క్తయ
ి

O2 క్ుడా విడుదల చేస్ య.

4

క్షోభ్యత

రక్షణ

5

రతయయతుతి్

తమలాంట్ట క్ొత్ జీవులనఽ
ఉతుతి్ చేస జనాభానఽ
తుయంతిరనఽచక్ోవడం.

తదఽరి మా ట్ీచర్ గరితు అడిగి మరితుీ వివరలు సేక్రించి వట్టతు క్ోిడీక్రింఛాము.
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ాశ్ావ్ళి
1. మొక్కలలో జరిగే వివిధ రక్య
తి లతూీ ఎలా తెలుసఽక్ోగలిగరప?
 ఎంతోమంద శస్ వ
ర ేత్లు మొక్కల ై అనేక్ రిశోధనలు చేస వట్టలో జరిగే అనేక్
రక్య
తి లనఽ క్నఽగొనాీరప.
2. ై చెున రక్య
తి ల ఆధారంగ మొక్కలనఽ సజీవులు అతు చెువచాచ?
 చెువచఽచ. ఎందఽక్నగ మొక్కలలో సజీవుల లక్షణాలు అతూీ వునాీయ క్నఽక్, వట్టతు
సజీవులుగ గురి్ంచవచఽచ.
3. మొక్కలై రిశోధనలు చేసన ముఖ్యమైన శస్ వ
ే ్ లు ఎవరప?
ర త
 ఎంతో మంద శస్ వ
ర ేత్లు

అనేక్ రిశోధనలు చేసరప. అందఽలో అతి ముఖ్యంగ

చెుుక్ోదగగ వరప డా. జగదీష్ చందర బో స్, సామినాథన్ మొదల ైనవఋ.
4. వీరిలో మొక్కలక్ు తృరణం క్లదతు తురూంచిన శస్ వ
ర ేత్ ఎవరప?
 డా. జగదీష్ చందర బో స్
ై రశీవళి దాార మా ట్ీచర్ నఽండి సేక్రించిన సమాచారం దాార క్ొంతమంద శస్ వ
ర ేత్లు,
వరి రిశోధనల గురించి తెలుసఽక్ోగలిగము. ఆ విశయలనఽక్తంద ట్టిక్లో తృ ందఽ రిచాము.
SN
1
2
3
4
తదఽరి

SCIENTIST
CONTRIBUTION
Jagadeesh Chandra Bose Proved that plants have life
Salim Ali
Naturalist. Studied about Ornithology
Swaminathan
Developed rice varieties with high yield
Birbal Shani
Father of Indian paleobotany
ై ట్టిక్ నఽండి జగదీష్ చందర బో స్ గరి రిశోధనల ై తృరజెక్టి తురాహించాలతు

తురారించాము. వెనఽవెంట్నే ఇంట్రెీట్ దాార జగదీష్ చందర బో స్ గరి గురించి మరి క్ొంత
సమాచారతుీ సేక్రింఛి క్ోిడీక్రించాము.
ఉప్ో త్యాతము: జగదీష్ చందర బో స్ మైక్ోి తరంగల ై రిశోధనలు చేసన మొదట్ట
భారతీయుడు.అతనఽ ఒక్ జీవశస్ వ
ర ేత్నే క్క్ భౌతిక్ వేత్, ురజీవసస్ వ
ర ేత్, విజఞాన శస్ ర
క్లుతుక్ క్థల ుస్ క్ల రచయత. ఈయన క్నఽగొనీ క్ేస
ి క కగిఫ్ అనే రిక్రం రసది తృ ందంద.
మొక్కలలో రేడియో తరంగల గురించి రిశోధనలనఽ చేస్ ా వట్టగురించి ఆసక్త్క్రమైన
అంశలనఽ వివరించారప.
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మొక్కల ై ర్థశ్ోధన:
 జగదీష్ చందర బో స్ మొక్కల ై అనేక్ రయోగలు చేస వట్టక్త తృరణం వుందతు
రయోగతమక్ంగ తురూంచాడు.
 మొక్కలలో భావనాతమక్ సుందనలనఽ గురి్ంచే రిక్రతుీ తయారప చేస తదాార
మొక్కలు భావలు వయక్్ ం చేస్ యతు తురూంచాడు.
 మొక్కల రపగుదలనఽ గురి్ంచే క్ేస
ి క కగిఫ్ అనే సధనాతుీ క్నఽగొనాీరప.
 ఆయన మొక్కల ై రిశోధనలక్ు Bose Institute of Calcutta అనే సంసథ నఽ
సథంచారప.
 ఆయన “ Response in the living and nonliving” and “Nervous mechanism of
plants” అనే ుస్ క్లనఽ రచించాడు.
 మొక్కల జీవిత చక్ిం గురించి, అవి రిసరలక్ు సుందంచే తతాాతుీ తురూంచా
గలిగరప.
 అంతే క్క్ రక్రక్ల రిసథతయలలో అనగ ఉష్కో గిత, రసయనాలు, విదఽయత్ రక్ంనలు,
ఆరారత వంట్ట రిసతయలలో
థ
మొక్కలు వివిధ రక్లుగ రవరి్స్ యతు రపజువు చేసరప.
 క్ొతుీ మొక్కలు రతిసుందంచడంలో విదఽయత్ రక్ంనలనఽ ఉతుతి్

చేస్ యతు

తురూంచాడు.
 తన రిశోధనల దాార మొక్కలు బాధ మరియు ఆతీమయతక్ు సఽతుీతతాాతుీ
రదరిిస్యతు తురూంచాడు.
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విశ్లేషణ:
జగదీష్ చందర బో స్ రిశోధనలనఽ రిశీలించిన తరపవత విజఞాన శస్ ంర లోతు
శఖ్లతూీ ఒక్దాతుతో ఒక్ట్ట ముడిడి వునాీయతు తెలుసఽ్ంద. ఆయన క్ేవలం జీవశతరవత
ే ్
మాతరమే క్దఽ. ఆయన ఓక్ భౌతిక్ శస్ వ
ర ేత్. రేడియో తరంగల గురించి రిశోధన చేస్ ా విక్ష
శరజర ధరమ శస్ ంర లో అనేక్ రిశోధన చేస ఎననీ సతాయలనఽ వెలిక్త తీసడు. తన రిశోధనలో
ఆయన అవలంబంచిన శస఼్ య
ర మైన వెైఖ్రి మరియు తురంతర శిమ విజఞాన శస్ ంర లో ఆయననఽ
మక్ుట్ం లేతు మహారజుగ తులితృయ.
నిర్ారణ:
ఈ తృరజెక్ిు దాార మొక్కలు సజీవులు అనే విషయమే క్క్ బో సఽ గరప
అవలంబంచిన శస఼్ య
వెైఖ్రి వెలేడి అవుతయంద. ఈ విశాం అనేక్ సతాయల సమాహారం. వట్టతు
ర
వెలిక్త తీయడంలో మొదట్ట రక్య
తి
రిశీలన, తదఽరి రశ్ీంచడం. రిశీలన, రశ్ీంచడం,
రిక్లునలు చేయడం వంట్ట రక్య
తి ల దాార శస఼్ య
దిక్ుథాతుీ ంచఽక్ోవడం రతి విదాయరిథ
ర
క్ర్ వయం. తదాార మానవ శలయ
ి సఽు క్ోసం ఎననీ ఆవిషకరణలక్ు దారి సఽగమమవుతయంద.
మా అనుభవలట:
జగదీష్ చందర బో స్ గరి గురించి సమాచారతుీ సేక్రించేసమయంలో శస఼్ య
ర
వెైఖ్రితు, విసఽ్ుతమైన రిశోధనలనఽ తెలుసఽక్ోగలిగము. ఆయనలో విజఞాన తిషో , మానవతాం
మరియు దేశభ్క్త్ వంట్ట అనేక్ సఽగుణాలనఽ గమతుంచాము. జగదీష్ చందర బో స్ గరితు ఎంతో
అభినందంచాము. మేము క్ూడా శస఼్ య
వెైఖ్రితు అలవరపచక్ొతు ఉనీత శస్ వ
ర
ర ేత్లుగ
సధస్ము.
సృజనయతమక్ ాతిసపందన:
 శస఼్ య
వెైఖ్రితు ఎలా అలవరచఽక్ూవలి?
ర
 శస్ వ
ర ేత్ క్వలంట్ే ఏమి, ఎలా చదవలి?
వ్నరులట: మా ఉతృధాయయురలు మరియు వనరపలు.
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