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నుాజెక్్ట ని 

తరగతి: 7 వ తయగతి 

విషయము: సాభానయ శాస్్తరభు 

నుఠం ేరు: తూయు ఉననదే క ొంచొం-వృధా చేమకొండి 

నుాజెక్్ట ేరు: వయషు తూటి స్తొంయక్షణ  

వ్యూహం: స్తభూహొం 

గరూ ు లీడరు:  

గరూ ు సభ్ుూలు:          తు విబజన 

కరస్త గూర ు స్తబుయలు తు 

   

   

   

   

 

 

గైెడ్ టీచరు: కె. భొంజుల, SA(BIO) 

కేటాయంచిన సమయం: 5-6 మోజులు. 
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ఉద్దే శ్ూం: వయషు తూటి స్తొంయక్షణ చయయల తృాాభుఖ్యతను అవగాహన చేస్తుక తు దాతు అభలుకైె 

ాణాయక తమాయు చేస్తుకోవడొం. 

లక్ష్యూలు:  

 తుతయ జీవితొంలో తూటి ఉయోగాలను టిి కను తమాయు చేమడొం. 

 తూటిక యత టల  ఒక చినన స్తమవే తుయేహ ొంచడొం 

 తూటి క యతను తీమవే విధానాల గుమ ొంచి భా ఉతృాధాయముమాయౌ నుొండి స్తభాచామాతున 

సేకమ ొంచడొం. 

 వయషు తూటి స్తొంయక్షణ చయయల గుమ ొంచి స్తభాచామాతున ఇొంటమెనట్ నుొండి సేకమ ొంచడొం. 

 సేకమ ొంచిన స్తభాచామాతున విశలలష ొంచి తూటి తృొ డుు  ై ఒక అవగాహన కయౌపొంచడొం. 

ఎంచుకునన సధనాలు: స్తమవే భమ ము ాశానవయ. 

విధానము: భన తృాాథమిక అవస్తమాలలో ఒకట ైన తూయు తుతయజీవితొంలో ాభుఖ్బ ైన తృాతాను 

తుయేహ స్తు్ ొంది. ాస్తు్ త మ స ి తులలో తూటి ఎదద డ ి ఓక ాధాన స్తభస్తయగా మ ణమిస్్ ొంది. ఈ 

స్తొందయభొంగా భా గూర ు స్తబుయలు వయషుతూటి స్తొంయక్షణ అనే అొంశాతున తృాాజెకుి  గా ఎొంచుక నడొం 

జమ గ నది. ముదటగా తుతయ జీవితొంలో తూటి అవస్తమాలను గుమ ్ొంచితిమి. తుతయ జీవితొంలో తూటితు 

తాగడాతుకి, ముకకలకు, ఫటిలు ఉతకడాతుకి, సాననాతుకి, తృాతాలు శుబాొం చమేడాతుకి, ముదల ైన 

నులకు ఉయోగ సా్ యు. 
   

 

 

 

 

 

 

   

తూటి 

ఉయోగాలు 
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ఇొంతటి తృాాధానయత వునన తూటి గుమ ొంచిన స్తభాచామాతున ఒక గృహ ణి నుొండి సేకమ ొంచితిమి. 

ాశ్నవ్ళి 

1. మీ యొకక తూటి వనయులు ఏవి? 

 భుతుస ల్ తూటి స్తయపమా. 
2. తూయు స్తభృదిి గా లభిస్్ ొందా? 

 లేదు. చాలా మోజుల గాయప్ తయువాత తూటితు వదులుతాయు. తూటి ఎదద డి చాలా వుొంది. 
3. మీయు వయషు తూటితు సేకమ స్తు్ నానమా? 

 లేదు. దాతు టల  అవగాహన లేదు. 
 ై స్తమవే దాేమా చాలా భొందిలో తూటి స్తొంయక్షణ టల , వయషు తూటి సేకయణ టల  అవగాహన లేదు. ఈ 

స్తొందయభొంలో భా ఉతృాధాయముమాయౌతు అడిగ  భమ ొంత స్తభాచామాతున సేకమ ొంచితిమి. 

ాశ్నవ్ళి 

1. తూటి స్తొంయక్షణ ఆవశ్యకత ఏమిటి? 

 తృాాథమిక అవస్తయబ ైన తూటి ఎదద డి చాలా వుొంద.ి కనుక అొందుఫాటులో వునన ాతి తూటి 
ఫొ టుి ను స్తొంయక్ిొంచుకోవాయౌ. 

2. వివిధ తూటి స్తొంయక్షణ విదానాలేవి? 

 వయషు తూటితు సేకమ ొంచడొం, ఇొంకుడుగుొంతలు తవేడొం, చెక్ డాొం లు తుమ మొంచడొం, నదుల 
అనుస్తొంధానొం, ముదలనవి. 

3. ఇొంటి అవస్తమాలకు వయషు తూటితు సేకమ ొంచడాతుకి ఎటువొంటి ాణాయక వేస్తుకోవాయౌ? 

 ఇొంటి బ డ మీద నుొండి వయషు తూటితు సేకమ ొంచి, స్తుదిి  చేస , టాొంకులలో తులే వుొంచుక తు 
వాడుక నవచుే. 

చకకటి స్తలహాయౌచిేన భా టీచర్ గామ కి ధనయవాదాలు తెలుుతూ ఇొంటమెనట్ నుొండి భమ ఉొంత 

స్తభాచామాతున సేకమ ొంచి, అతునొంటితూ కరో డీకమ ొంచడబ ైనది. 

 ూమ  గుడిస ైన కటుి కో ాతి తూటి ఫొ టుి నూ స్తొంయక్ిొంచుకో 
 ాతి భతుష  తూటి తృొ డుు స్తభాజాతుకవ వెలుగు 

 తూటి తృొ దుు ై తుయలక్షయొం, భతుష  భనుగడకు భయణ శాస్తనొం  
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ఉనుో ద్ాా తం: ఈ బూమీమద ాధాన తూటి వనయు వయషొం. నదులు, స్తభుదాా లు, స్తయస్తుులలోతు తూయు 

బేఘాలుగా భామ  తిమ గ  వయషొం యూొంలో ఈ బూమీమదకు చేయుతుొంది. ఇలా వివిధ తూట ి

తుమామనాలలోతుకి చేమ న తూటితు భొంచితూటి స్తయపమా కవొందాొం వాయు సేకమ ొంచి, శుదిి  చేస  క లాభల 

దాేమా స్తయపమా చేసా్ యు. కాతు నేటి మ స ి తులలో చెటల  తుయూమలన, కాలుష్యొం వొంటి కాయణాల వలల  

వయషతృాతొం తగ ితృ్ త ొంది. తూటి ఎదద డి నెలక తు కయువు మ స ి తులు ఏయపడాా భ. ఇటువొంట ి

స్తొందయభొంలో అొందుఫాటులో వునన తూటితు స్తొంయక్ిొంచుకోగయౌగ తేనే తూటి  

ఎదద డితు ఎదుమోకనగలుగుతాభు.  

వ్రషు నీటిని సేకర ంచద విధానం: వయషు తూటితు సేకమ ొంచి, శుదిి  చేస , ఇొంటి అవస్తమాలకు 

ఉయోగ ొంచుకోవడానేన వయషు తూటి స్తొంయక్షణ అొంటాయు. ఇొందులో భుఖ్యొంగా ఇొంటి బేడ మీద 

డే తూటితు సేకమ ొంచాయౌ.  ఇొంట ి బేడ  ై డని వయషు తూటితు  ైుల దాేమా సేకమ ొంచి ఒక 

త టిి లోతుకి వదలాయౌ. ఈ తొటిి లో ఫొ గుి , ఇస్తుక, కొంకయ మాళనును వేస  ఒక ప లిర్ టాొంకు లాగా 

తమాయు చేమాయౌ. బేడ  ై నుొండి ఈ తొటీి  లోతుకి చేమ న తూయు శుదిి  చేమఫడుతుొంది. ఇలా శుదిి  

చేమఫడిన తూటితు  దద   దద  టాొంకులలో తులే వుొంచి ఇొంటి అవస్తమాలకు ఉయోగ ొంచవచుే. ఈ 

తానూ కూడా తుొండి తూయు వృధాగా తృ్ భేటటిభతే దాతుకి అనుఫొంధొంగా ఒక ఇొంకుడుగుొంతను 

తుమ మొంచుకుొంటే బూగయభజలాలు కూడా వృదిి  చేస్తుకోవచుే. 
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విశ్లేషణ: అొందుఫాటులో వునన తూయు చాలా తకుకవ వునన ఇలాొంటి మ స ి తులలో తూటితు 

తృొ డుు చేసే ాతి తూ అతయొంత తృాాభుఖ్యతను స్తొంతమ ొంచుకుొంటుొంది. తూటి ఎదద డిత  బూగయభ 

జలాలు కుడా అడుగొంటుతునన ఇలాొంటి స్తొందయభొంలో తూటి స్తొంయక్షణ భమ ము బూగయభజలాల 

వృదిి  అనే అొంశ్ొం చయేతూమబ ైనది. బేడ ై డని వయషు తూటితు సేకమ ొంఛే ఈ దితి తకుకవ 

ఖ్యుేత  కూడుకుననదే. ఇలా అొందుఫాటులో వునన ాతి తూటి ఫొ టుి ను స్తొంయక్ిసే్  బవిష్యత్ 

తమాలకు తూటి తులేలను అొందిొంచాగలుగుతాభు. 

నిరా రణ: ఈ స్తొందయభొంగా వయషుతూటి స్తొంయక్షణ అనే అొంశ్ొం టల  అవగాహన కయౌపొంచే దిశ్గా 

చయయలు చేటిడొం జమ గ ొంది. భా గూర ు స్తబుయలు, భా సేనహ తులత , భా ఉతృాధాయముల 

స్తహకాయొంత  భా గరా భొంలో మాయయ్ తుయేహ ొంచాభు. భా మ స్తమాలలోతు ఇళనుకు వెయల ఈ అొంశ్ొం  ై 

వివమ ొంచాభు. ాతి తూటి ఫొ టుి  ఎొంత  అభూలయబ ైనదతు, దాతుతు స్తొంయక్ిొంచి తయువాతి తమాలకు 

అొందిొంచాయౌున ఫాధయత భనొందమ   ై వుొందతు అవగాహన కయౌపొంచాభు. 

సృజనాతమక ాతిసపందన: 

 నదుల నుొండి వృధాగా స్తభుదాొంలోతుకి చేమవ తూటితు సాగు భమ ము తాగుతూటి 

అవస్తమాలకు ఎలా స్తొంయక్ిొంచుకోవాయౌ? 

 తూటి స్తొంయక్షణ చయయల ై ాబుతాేలు ఎటువొంటి ాణాయకలు వేస్తు్ నానభ? 

మా అనుభ్వలు: ఈ తృాాజెకుి  తుయేహ ొంచడొం దాేమా తూటి ఆవశ్యకతను అవగాహన చేస్తునానభు. 

ఎొంత  ఫాధయతత  కూడిన ఈ తృాాజెకుి ను తుయేహ ొంచడొం అభూలయబ ైన అవకాశ్ొంగా ఫావిొంచాభు. 

ధనూవదములు: ఈ తృాాజెకుి  తుయేహణలో స్తహకమ ొంచిన భా టీచర్ భొంజుల బేడొం గామ కి భా 

ధనయవాదభులు. ఇొందుకు స్తహకమ ొంచిన భా ాధానోతృాధాయములకు, ాజలకు భా 

ధనయవాదభులు. 

వ్నరులు: టీచర్ భమ ము ఇొంటమెనట్. 


