
క్రయి పిల్లల్ పండుగ పో టీల్కు సూచనల్ు  
 
 
విద్య అంటే చద్వడం, పరీక్షలు రాయడం మాత్రమే కాద్ు. అవి విద్యలో ఒక భాగం మాత్రమే.  పరిసరాలను 
సమాజాన్ని పరిశీలంచడం, దాన్నన్న పుసతకాలలో ఉని సమాచారంతో పో లుుకోవడం, బడిలోనూ, ఇంట ిద్గగరా 
ఎద్ురయ్యయ సమసయలను గురితంచడం, పరిష్ాారాన్నక ై ఉపాయాన్ని కనుగొనడం,  వాటిన్న అమలు చేయడం, అదే 
సమసయకు కొత్త  ఆలోచనతో మళీ్ల పరయోగం చేయడం, త్మ భావాలను  హత్తత కునేలా చెపపడాన్నకి వాటిన్న 
కళారూపాలుగా మలచడం,  మొద్లగు పనులన్ని విద్య అనబడే నేరచుకోవడాన్ని వేగవంత్ం చేస్ాత య్. విద్యలో 
అటువంట ికియిాత్మకత్ పెరగాలనే కింిద్ ఇవవబడిన 26 అంశాలలో పో టీలు న్నరవహ ంచడం జరచగుత్తంది. 
మొద్ట ిపేరాలో ఆ అంశం వలన కలగే పరయోజనం, ర ండో  పేరాలో పిలీలకు సూచనలు రాయడం జరిగింది. ఇకాడ 
ఇచ్చునవి సూచనలు మాత్రమే. పరిధులు కాద్ు. పిలీలు త్మ సృజనాత్మకత్తో ఇంకా మెరచగాగ  చేస్ేత  త్పపకుండా 
ఆహ్వవన్నస్ాత ము. 
 
ల్ఘు నాటికల్ు : 
 
నటన అంట ేఆలోచనలు, అలవాటుీ , భాష, యాస, హ్వవభావాలతో కూడిన  న్నద్య్న వయకితతావన్ని కాస్ేపు 
పకాకు నెటిి, చేయాలిన పాత్ర యొకా పరినాలటీన్న న్నలో న్నంపుకోవడం.  అలా న్నంపుకొన్న, ఆ పాత్ర ఎద్ురొానే 
పరిస్ిిత్తలకు అనుగుణంగా సపందించడం. రకరకాల వయకుత ల పరవరతనను, భావోదేవగాలను గమన్నంచ్చ, నటించడం 
కోసం త్న వయకితతావన్ని కొదిి సమయం పకాన  పెటిడం అనేది చాలా లోత్య్న మానస్ిక పరక్షాళన. ఈ పరకియి 
వలన "నా భాష, నా యాస, నా భావాలూ, నా పద్ధత్తలే కర కి్ట" అని  "మానస్ిక బిగింపు" ఒకట ిత్నలో 
ఉంద్ని విషయం తెలయవసుత ంది. మనసు విశాలమైె,  అన్ని రకాల వెైవిదాయలనూ స్వవకరించడం అలవడుత్తంది.  
మిగిలన నటులు చేస్ిన త్పుపల వలన అయ్తేనో, స్ేిజ్  పెై అనుకోన్న సమసయలేమయ్నా వస్ేతనో, అపపటికపుపడు 
పరిస్ిిత్తలకనుగుణంగా సపందించే సమయసూూరిత అలవడుత్తంది. ఇవన్ని సూి డెంట్ వయకితగత్ జీవిత్ంలో  
మరియు పెది్యాయక చేస్ే వృత్తతలోనూ  చాలా ఉపయోగపడుతాయ్. ఇలా పెరిగిన పిలీలు మంచ్చ నాయకులు 
కాగలరచ.  
 
నాటిక ఇత్తవృత్తంలో న్నత్తలు, సందేశాల కంట ేవాసతవికత్కు ద్గగరగా ఉండ,ి ఆలోచన రేకేటిించేటటుి  ఉంటే 
బావుంటుంది. అటువంటి కథల నుండ ేసహజమైెన నటన స్ాధయం.  స్ాంఘ క సమసయలకు సంబంధించ్చన కథ 
అయ్త ేబాలల సమసయలను భిని కోణాలలో ఆవిషారించేదెై ఉండటం అభిలషణీయం. పిలీలకు వినోదాన్ని 
అందిసూత , వారి వికాస్ాన్నకి  పన్నకొచేులా ఉండాల గాన్న వార ివయోపరిమిత్తకి మించ్చన కథాంశాలు 
అంగీకరించబడవు. అంటే పెది్వారి పాత్రలు వేయకూడద్న్న కాద్ు. పెది్వారికి మాత్రమే అనుభవమయ్యయ అంశాలు 
కథలో  ఉండకూడద్ు. కథలో గాన్న, సంభాషణలలో గాన్న, నటనలో గాన్న అశీీలత్ ఉని ఎడల పరద్రశన 
న్నలపివేయబడును.  పిలీల నటనకు, హ్వవభావాలకు,  వారిమధయ సమనవయాన్నకి పరా ధానయత్ ఇవవడం 
జరచగుత్తంద.ి ఇచ్చున సమయములోపు నాటిక పూరిత చేయాల, కన్నసం 15 న్నముష్ాలు ఉండాల. 
 
నృత్యం  
 



పాటలోన్న భావాన్ని, సంగీతాన్ని ఆస్ావదిసూత  నరితసుత ంటే, అది చేస్ే వారిన్న, చూస్ే వారిన్న కూడా పరవశులను 
చేసుత ంద.ి పిలీలు ఒక నృత్యరూపకంలో న్నమగిం అవగలగితే,  చద్ువులోనూ,  జీవితాన్ని ఆస్ావదించడంలోనూ  
అంత ేన్నమగిం కావడం జరచగుత్తంది. ఆ సంగీత్ంలో వచేు సూక్షమమయ్న మారచపలకు  అనుగుణంగా శరీరం 
సపందించడం వలన బాడీ - మైెండ్  కో ఆరిినేషన్ అద్ుుత్ంగా ఉంటుంది. కాీ స్ికల్ డాన్ి లో వాడే రకరకాల 
ముద్రలు సూి డెంట్ లో స్ెిబిలటీన్న పెంచుతాయ్. నృత్యం ఇషిపడి చేయగల మంచ్చ వాయయామం కూడా.  జానపద్ 
నృతాయలు గాిమీణ జీవనాన్ని, అకాడ ిపరజల ఆలోచనా విధానాన్ని, వార ిజీవిత్ంలోన్న స్ింపిీ స్ిటీన్న, వార ి
ఆనందాన్ని, కష్ాి లను మన కళళ ముంద్ు ఉంచుతాయ్. 
 
పాటలోన్న గొపప భావం, మంచ్చ సంగీత్ం, పేరక్షకుల చేత్  చపపటుీ  కొటిించుకొనేలా జనరంజకమైె ఉండటం 
మొద్లగు వాటిక ిత్కుావ పరా ధానయత్ ఉంటుంద.ి వేషధారణ నృతాయన్నకి అనుగుణంగా ఉండటం, నృత్యం 
చేస్ేపుపడు పిలీలు ఆ పాటతో ఎంత్ ఐకయమైెపో యారచ, నృత్యం దావరా ఆ పాటకు ఎంత్ అద్నపు విలువను 
జోడించారచ, నృత్యం చేస్ే పిలీల మధయ సమనవయం ఎలా ఉంద ిఅనేవాటికి ఎకుావ పరా ధానయత్ ఉంటుంద.ి స్ిన్నమా 
పాటలు అంగీకరించబడవు.  
 
పాటల్ు పాడటం  
 
పదాలను సపషింగా పలకడం, అపశృత్త లేకుండా పాట స్ాహ త్యంలో గల భావాలను అరధం చేసుకున్న పాడటం 
చాలా ముఖ్యమైెన అంశం. పాట మన్నషినే కాద్ు,  జంత్తవులను కూడా కదిలంచగలద్ు. మాటలు 
యథాత్థముగా  ఎకుావ కాలం గురచత ండవు. కాన్న రాగ యుకతంగా మలచబడిన పాట ఎపపటిక ీగురచత ంటుంది. 
  
పాడే తీరచక ేకాకుండా పాటలోన్న స్ాహ తాయన్నకి కూడా పరా ధానయత్ ఉంటుంది. స్ాహ త్య భాగాన్నకి రాగం సరిపో వాల.  
శృత్త ,లయ సమనవయం ముఖ్యం. పాట పరద్రశన లో, గాయకుల హ్వవభావాలు,  పాట స్ాహ త్యంలో ఎంత్వరకు 
లీనమైె పాడుత్తనాిరచ అనేది ముఖ్యమైెన విషయం. పాట యొకా పరద్రశన, శరిత్లు ఎంత్వరకు స్వవకరించ్చ, 
అనుభూత్తన్న ప ంద్ుత్తనాిరచ అనేది కూడా ముఖ్యం. 
 
వాద్యసంగీత్ం  
 
కొంత్ కాలం స్ాధన దావరా ఒక వాయ్ద్యం యొకా స్ాంకేత్తక జాా నానింతా మనసులోకి ఇంకించుకొన్న, మనలో 
ప ంగే ఆనందానోి, ద్ుుఃఖ్ానోి, వేర ేఏద్య్నా భావోదేవగాన్ని ఆ వాద్యపరికరం నుండి వచేు లయబది్మయ్న 
ధవనులతో వయకతం చేయడమే వాద్యసంగీత్ం. ఈ స్ాధనా సమయంలో ఒకేస్ారి చూపు, విన్నకిడి, సపరి , 
కద్లకలను న్నయంత్తరంచే  అన్ని భాగాలు పన్నచేయాల. కేవలం పన్నచేయడమే కాద్ు, ఒకదాన్నతో ఒకట ి
సమనవయం చేసుకుంటూ పన్నచేయడం మూలాన, ఇది మెద్డుకు పూరిత స్ాి య్ వాయయామం. అంద్ువలన ే
సంగీత్ పరికరంతో స్ాధన చేస్ే విదాయరచధ లకు జాా పక శకిత, గణిత్ంలో నెైపుణయం, త్రాం వంటిక ిబాగా 
మెరచగుపడతాయ్. మిగిలన కళలు కూడా మెద్డు ఎద్ుగుద్లలో ఉపయోగపడినా ఈ స్ాి య్లో మాత్రం కాద్ు. 
  
ఏ వాయ్ద్యం వాయ్సుత నాిరచ, వాయ్ంచే పాట జనరంజకమా లేక ఎవరిక ీతెలయన్న సంగీత్మా అనిది 
పరిగణనలోక ితీసుకోబడవు. శిుత్త పకవంగా, లయబద్ధంగా వాయ్సుత నాిరా?  వాయ్ంచేటపుపడు దాన్నలో ఎంత్గా 



మమేకం అవుత్తనాిరచ, ఎంత్ సులువు(ease)తో వాయ్సుత నాిరచ, ఆరోహణ అవరోహణపెై ఎంత్ పటుి  ఉంది 
వంటివి పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయ్. 
 
ఏకపాత్ాా భినయం  
 
 నాటకం వేయడం  ఎకుావ మందితో కూడిన పన్న. నటన మీద్ ఇషిం ఉండ,ి ఎపుపడు కావలస్ేత  అపుపడు 
నటించడాన్నక ి ఉని మంచ్చ అవకాశం ఏకపాతరా భినయం. పాత్రలో లీనమయ్పో య్, శరీరాన్ని, సవరాన్ని, హ్వవ 
భావాలను పాత్రకనుగుణంగా మలచడం దావరా విదాయరిి త్న మనసును పూరితగా ఒక పన్నపెై లగిం చేయడం 
నేరచుకుంటాడు. ఒక చారిత్రక పాత్ర  త్మ కళళ ముంద్ుకు వచ్చున భావాన్ని చూస్ే వారిలో కలుగజేస్ాత డు. 
 
ద్ుసుత లు, అలంకరణ కంటే నటనకూ, హ్వవభావాలకూ పరా ముఖ్యత్ ఉంటుంది.  
 
 
పో సటర్ పాజంటేషన్  
 
పిలీలు వారచ పరిశరధన చేస్ిన  విషయంతో చారచి  త్యారచచేస్ి, అంద్రకిి అరిం అయ్యయలా వివరించడం. న్నలబడి 
ఇచేు ఉపనాయసం కంటే, ఎద్ుటివారితో సంభాషిసూత  చేస్ే పో సిర్ పరజంటేషన్ లోత్య్న విషయావగాహనకు 
అవకాశం కలపసుత ంది. భవిషయత్తత లో చేస్ే పవర్ పాయ్ంట్ పరజంటేషన్ి కి మొద్టి అడుగు అవుత్తంది. 
 
పో సిర్ పెై సమాచార నాణయత్, అమరికల తోపాటు, ఎంత్ బాగా వివరిసుత నాిరచ అని దాన్నకి పరా ధానయత్ ఉంటుంది. 
పో సిర్ కి సంబంధించ్చ  అడిగే పరశిలకు ఎలా సపందిసుత నాిరని దాన్నకి మరింత్ పరా ధానయత్ ఉంటుంద.ి 
 
స ైన్్ పాయోగాల్ు  
 
 ఒక స్ిదాధ ంతాన్ని ఎన్ని స్ారచీ  చదివినా రాన్న అవగాహన ఒకాస్ారి పరయోగం చేస్ేత   వసుత ంది. పరయోగాల  వలన 
వాసతవిక సమసయలు అరిమౌతాయ్. ఈ అనుభవాలు భవిషయత్తత లో స్ ంత్ంగా  ఏద్య్నా చేస్ినపుపడు 
ఉపయోగపడతాయ్. పరయోగంలో  కొన్ని మారచపలు  చేస్ేత  ఫలత్ం ఏమవుత్తంది అని ఆలోచన, కొత్త  
పరయోగాలకు, పరిశరధనలకు దారి తీసుత ంది. పుసతకపఠనంతో  ఆగిపో య్న వారచ ఎపపటికీ శాసత ర వేత్తలు కాలేరచ.  
 
ముంద్ుగాన ేత్యారచచేసుకువచ్చు ఇకాడ కేవలం వివరణ ఇచేు పరతీది పరా జ కి్ట వర్ా మాత్రమే అవుత్తంది. 
పరయోగం అపపటికపుపడు చేస్ి చూపించాల. పరా జ కి్ట కి ఒక పరయోజనం ఉంటుంది.  పరయోగాన్నకి పరయోజనం 
ఉండాలిన అవసరం లేద్ు.  సత్యం న్నరాి రణ అయ్త ేసరిపో త్తంది.  పరయోగంపెై పిలీలకు ఎంత్ పటుి  ఉంద,ి 

పరశిలకు సమాధానాలు ఎలా చెబుత్తనాిరచ, ఎంత్ నేరచుకునాిరచ, చేస్ినవి కొత్త  పరయోగాలా అనేవి మాత్రమే 

ముఖ్యము. పరయోగాన్నకి ఎంత్ ఖ్రచు చేస్ారచ, ఎన్ని పరికరాలు, వసుత వులూ వాడారచ అనేది ముఖ్యము కాద్ు. 

 
త్ెల్ుగుల్ో మాటలల డడం  
 



వాడుక భాషలోకి ఆంగీం అత్తగా చొరబడటం వలన పూరితగా తెలుగులో మాటాీ డటం అనేది స్ాధయం కాన్న 
విషయంలా అయ్పో య్ంది. ఒక విషయాన్ని పూరితగా  తెలుగులోనే మాటాీ డాల అని న్నయమం వలన విదాయరిి  
పద్సంపద్ పెరగడమే కాకుండా, మాటలు పరధాయనంగా పలకే స్ిిత్త నుండ ికాక సంపూరణ ఎరచకలోకి  వస్ాత రచ. 
భావోదేవగాలు కూడా పూరిత న్నయంత్రణలో ఉంటాయ్.  
 
ఇంగీీషత పదాలు వాడుక బాషలో ఎంత్గా కలస్ిపో య్నా, ఈ పో టీలో మాత్రం కచ్చుత్ంగా తెలుగుపదాలే వాడాల. 
 
నాటక్ీకరణ  
 
పిలీలు త్మకు ఒక గంట ముంద్ు ఇచ్చున సంఘటన నుండ,ి కథను అలుీ కొన్న, ఏ అలంకరణలు  లేకుండా 
కేవలం నటనతో నాటికను పరద్రిశంచడం. సంఘటనకు అనుగుణంగా పాత్రలను సృషిించుకొన్న, ఆ మొతాత న్ని 
హ్వవభావాలలోకి మారేు సృజనాత్మక పరకియి కావడం వలన విదాయరచి లలో సృజనాత్మక  పెరచగుత్తంది. 
సమయసూూరిత అలవడుత్తంది. భవిషయత్తత లో వారచ ఏ పద్విన్న చేపటిినా, త్మ భావాలను చకాగా ఒక కథలా, 
మనసుకు హత్తత కునేలా చెపేప నెైపుణయం సంపాదిస్ాత రచ.  అంత్ త్కుావ సమయంలో నలుగురితో  సమనవయం 
రావడం అనేది జీవిత్ంలో, సంఘజీవనంలో తోటి సభుయలతో సమనవయాన్నక ిఉపయోగపడుత్తంది. 
 
నాటికలో నటనకు హ్వవభావాలకు పరా ధానయం. కాన్న నాటకీకరణలో కథ, సంబాషణలు  పిలీలే రాసుకోవడం వలన 
వాటిక ికూడా పరా ధానయత్ ఉంటుంది. 
 
స ెల్లంగ్  
 
ఈ పో టీ పిలీల యొకా ఆంగీ పద్జాలాన్ని వృదిధచేస్ి వారి జాా పకశకితన్న పెంచడం, వివిధ పదాల ఉచఛరణ, వాటి 
శబాి లను బటిి అక్షరాల అమరిక పిలీలోీ  ఊహ్వత్మకత్ను రేకొలుపత్తంది.  ఎకుావ పదాలు, వాటి స్ెపలీంగులు  
నేరచుకోవడం  వలీ ఇంగీీషతన్న త్వరగా చద్వడాన్నకి, రాయడాన్నకి ఉపయోగ పడి, విదాయరచధ ల కమూయన్నకేషన్ 
స్ిాల్ి న్న పెంచుత్తంద ిభవిషయత్తత లో ఉనిత్ చద్ువులకి, దేశ, విదేశీ పరయాణాలకీ, జీవనోపాధిక ిముఖ్యం 
అవవడం వలీ విదాయరచధ ల ఆంగీ పరిఙ్ఞా నం వారికి ఆత్మవిశావస్ాన్ని, త్దావరా మెరచగ ైన జీవితాన్నకీ  సహ్వయ 
పడుత్తంద ిమాత్ృభాషకాన్న భాషన్న నేరచుకోవడం, పిలీలోీ న్న ఎదిగ ేమెద్డును సృజనాత్మకంగా చేసుత ంది. 
 
వాడుకలో త్పుపడు ఉచఛరణకు అలవాటుపడిపో య్ ఉంటాము. పో టీలో మాత్రం సర ైన ఉచఛరణలో విన్న స్ెపలీంగ్ 
చెపాపలి ఉంటుంది. 
 
క్రిజ్  
 
విదాయరచధ ల జనరల్ ఏవేర ిస్, రీజన్నంగ్ పెరగడాన్నకే  కాక, తెలస్ిన విషయాలను కొత్త  పరశిలకు అనవయ్ంచే 
చాకచకయం కూడా అలవడుత్తంది. నేరచుకుని అంశాన్ని మరల  జాపిత కి తెచుుకునే పరకియి. ఎకుావకాలం 
విషయం మెద్డులో నాటుకున్న జాా పకశకితన్న ఎనోిర టుీ  పెంచుత్తంది. గూిపులోన్న, ఇత్ర గూిపు వయకుత ల మధయ 
ఆరోగయకరమైెన చరులు జరిపే అవకాశం కలగి చ్చని వయసు నుండ ేటీమ్ వర్ా కి అలవాటు పడడం, త్దావరా 



వయకుత ల మధయ సత్ింబంధాలు నెలకొన్న మెరచగ ైన సమాజాన్నకి బాట ఏరపడుత్తంది.  రోజువారీ త్రగత్త విద్యకు 
భినింగా ఉండడంతో విదాయరచధ లు ఉతాిహంగా పాలగగ నడంతో, ఇది పో టీత్త్వం పెంచ్చ వార ిఉనిత్తకి 
ఉపయోగపడుత్తంది 
 
పుసతక సమాచారం, వారతలు తెలస్ి ఉండటమే కాక, లాజికల్ గా ఆలోచ్చంచడం మొద్లగు జాా నం అవసరం. 
 
డిబేట్  
 
త్ను సమరిిసుత ని విషయాన్ని వయత్తరేకిసూత ,  అనుకోకుండా  వచ్చున కొత్త  పరశిలను ఎద్ురొాన్న అపపటికపుపడు 
సర ైన  రీత్తలో సమాధానం చెపపడాన్నకి సమయసూూరిత, లాజికల్ గా మాటాీ డటం, చాలా విషయాలపెై అవగాహన 
ఉండటం ఎంతో  అవసరం అవుతాయ్. ఇటువంటి డిబేట్ లో వాద్నల వలన అంత్కు ముంద్ు ఎవరూ అనుకోన్న 
కొత్త  అవగాహన, పరిష్ాారాలు కూడా సుూరిస్ాత య్.  విదారచి ల ఆత్మ స్ెథి రయం పెరచగుత్తంది. అపపటి వరకూ త్మలో 
ఉని కొన్ని త్పుప అభిపరా యాలను తొలగించుకొనే అవకాశం  ఉంటుంది. జాా నం శుద్ధమవుత్తంది. 
 
టీం లో ఉని ముగుగ రూ కలస్ి, ఇవవబడిన పరశికు అవుననో, కాద్నో న్నరణయం తీసుకొన్న, రాత్ పరీక్ష రాయాల. 
సగం సమరిిసూత , సగం వయత్తరేకిసూత  వాద్న విన్నపించకూడద్ు. రాత్పరీక్షకు ముందే, అనగా సూి డెంట్ి సూాలోీ  
డిబేట్ పరా కీిసు చేస్ేటపుపడే, సమరిించాలా?వయత్తరేకించాలా అనేదాన్న గురించ్చ సపషింగా ఒక న్నరణయాన్నకి రావాల. 
డిబేట్ సమయంలో సూి డెంట్ి త్మ వాద్న ఎంత్ సపషింగా విన్నపిసుత నాిరనేదాన్న కంటే, అవత్ల టీం వాద్నకు 
ఇచ్చున పరత్తవాద్నలో ఎంత్ సపషిత్ ఉంద,ి ఆ విషయంపెై ఎంత్ అవగాహన ఉంద్నేది పరధానము. వాద్నకు, 
చరుకు సంబంధం లేన్న విషయాలను పరస్ాత వించడం, డిబేట్ ను పకాదోవ పటిించడం నెగటివ్ గా చూడటం 
జరచగుత్తంద.ి దాన్న కంటే, “ఈ ఒకా అంశంలో ఎద్ుటివారితో అంగీకరిసుత నాిం” అన్న చెపపడమో, లేదా ఎకుావ 
అంశాలలో మా వాద్నే సర ైనద్న్న వివరించడమో సర ైన పన్న. 
 
ల్ఘు చితా్ సమీక్ష (షార్ట ఫిల్ం రివ్యయ) :  
 
పుసతకం రాస్ేత   చద్ువుకుని వారిక ిమాత్రమే మన భావాలను చేరవేయగలం.  అదే విషయాన్ని ష్ారి్ ఫిలం లేదా 
డాకుయమెంటర ీరూపంలో తీస్ేత , చద్ువురాన్నవారిక ికూడా మన భావాలను చేరవేయవచుు . స్ిన్నమా మీడియంన్న 
బాగా అరధం చేసుకొన్న, సహేత్తకంగా విమరిశంచగలగే కిిటిక్టి, సున్నశిత్ంగా ఆలోచ్చంచ గలగిన పేరక్షకులు ఎకుావ 
సంఖ్యలో ఉంట,ే ఆలోచనాత్మక స్ిన్నమాలు వస్ాత య్. అలా లేనంత్ కాలం మూస ధోరణి స్ిన్నమాలతో 
సరిపెటుి కోవాలిందే. సూి డెంట్ి ఫిల్మ కి  సంబంధించ్చన అన్ని పరకియిలను సరిగా అరధం చేసుకొనే స్ాి య్ వస్ేత , 
వాళళ భావాలను వయకతం చేయడాన్నకి అత్త త్కుావ ఖ్రచుతో ష్ారి్ ఫిల్మ తీస్ే స్ామరియం డెవలప్ అవుత్తంది.  
  
ష్ారి్ ఫిలంన్న ఫిలంలా విశలీషించాల త్పప కథలా కాద్ు. ఇంద్ులో స్వరీన్ పేీ  ఒకభాగం మాత్రమే. నటన, ఫో టోగఫిి, 
ఎడిటింగ్, నేపథయ సంగీత్ం వంటి అంశాలకు  సంబంధించ్చన  లోపాలను, బలాలను గురితంచడం, సరళమయ్న 
భాషలో, త్కుావ పదాలోీ  భావాన్ని వయకతపరచడం ష్ారి్ ఫిలం రివూయక ిఉండాలిన లక్షణం. 
 
కథారచన  



 
కథ అంట ేవాయసం కాద్ు. వాయసం అనేది ఒక అంశాన్ని గురించ్చ వివరిసూత  విశలీషిసూత  అన్ని వెైపుల నుంచీ ఆ 
విశలీషణను బలపరచసూత  నడుసుత ంది. దాంటోీ  పూరితగా ఆలోచనే పరధానంగా ఉంటుంది. అది బుదిధ  కి 
పద్ునుపెడుత్తంద.ి కొంచెం పన్నగటుి కొన్న చద్వాల 
కథ అలా కాద్ు. కథ కూడా మానవ పరపంచాన్నకి సంబంధించ్చన అంశానేి చెపిపనపపటికీ అంద్ులో ఒకటి లేదా 
అంత్కని ఎకుావ సంఘటనలు ఉండాల. అవి కొంద్రచ మనుషతల మధయ జరచగుతాయ్ గనక కొన్ని పాత్రలు 
అంట ేకొంద్రచ వయకుత లు ఉండాల. వారచ మాటాడుకుంటారచ కనుక సంభాషణలు ఉండాల. సంఘటన ఎకాడ 
జరిగిందో  ఎలా జరిగిందో  చెపాపల కనక వరణనలు ఉండాల. కధక ిఒక మొద్లు, ఒక త్తది ఉండాల. ఇలా రాస్ేత  కథ 
అవుత్తంద ి
పిలీలంద్రికీ చ్చనిత్నం నుంచీ కథలు వినడం ఇషిం. వినగా వినగా కథలు త్తరిగి చెపపడం అలవాటవుత్తంది. ఇక 
వాళళకి ఒక అంశం ఇచ్చు కథ రాయమనిపుపడు వాళీలోన్న సృజన శకిత బయటకు వసుత ంది. ఇచ్చున అంశాన్ని 
కథగా మలచడంలో పిలీలు సంఘటనలను కలపంచగలగడం, పాత్రల అవసరం తెలయడం, చేస్ే వరణనలు కథకు 
ఎంత్వరకూ అవసరమో తెలస్ి ఉండడం, మొద్టినుంచ్చ చ్చవర ిదాకా చదివింపచేస్ేలా రాయగలగడం అవసరం. 
కథ చదివాక న్నత్త తెలయాల త్పప పన్నగటుి కొన్న న్నత్త చెపపనకార లేద్ు. 
 
కథా విశ్లలషణ  
 
కథా విశలీషణ అనిది మెద్డుకి మంచ్చ అభాయసం. కథ మొతాత న్ని ముంద్ుగా అంద్ులో లీనమైె చద్ువుకోవాల. 
త్రావత్ ర ండోస్ారి ఆలోచనతో చద్వాల. అంటే మనకి బాగా నచ్చుతే ఎంద్ుకు నచ్చుంది అన్న ఆలోచ్చంచాల. నచుక 
పో య్నా అంతే. త్రావత్ రచయ్త్ కథ లో ఏం చెపాపడు అన్న పరశిించుకున్న దాన్నకి జవాబు కథలోనే వెత్కాల. 
కథ దావరా ఏం చెపాపడు  అనిది ర ండో  పరశి. ఇక ఈ కథ దావరా మనక ిఏం తెలస్ింది, కథన్న హ్వయ్గా 
చదివెయయగలగామా, కషిపడి చదివామా అనిది శ ైల న్నరణయ్సుత ంది.  పాత్రలు, సంఘటనలు, సంభాషణలు కథకి 
సరిపో యాయా, లేక కథన్న మింగేస్ాయా  అనిది కూడా చూడాల. అవసరమైెతే విశలీషణ కోసం కథన్న 
నాలుగ దై్ుస్ారచీ  చద్వడం మంచ్చదే. వాకాయలు, పదాలు కూడా రచయ్త్ ఎంత్ అవసరంగా వాడాడో  కూడా 
గమన్నంచాల. రచయ్త్ పేరచ గురచత  పెటుి కోవాల. వీల ైతే ఆ రచయ్త్ గురించ్చ తెలుసుకోవాల. 
 
కథా విశలీషణ వలీ మంచ్చ అవగాహన పెరచగుత్తంది. పరతీ అంశాన్ని న్నశిత్ంగా చూస్ే ద్ృషిి అలవడుత్తంది. పుసతక 
పఠనం కేవలం విజాా నం కోసమే కాక మంచ్చ జీవనవిధానాన్ని అలవరచుకోవడాన్నకి కూడా పన్నకొచేులా చేసుత ంది. 
జీవిత్ం గుడిిగా కాకుండా అవగాహన తో జీవించడం నేరచపత్తంది 
 
అంత్రాా ల్ంల్ో అనవిషణ  
 
పిలీలకు కొన్ని పరశిలు ఇచ్చు, వాటిక ిసమాధానాలి,  స్ామరి్ ఫో న్ సహ్వయంతో అంత్రాా లంలో వెత్తక ి
రాయమనడం.  ఇపుపడు పరతీ ఇంటిలో అంద్ుబాటులో ఉని స్ామరి్ ఫో న్ వలన పిలీలు పాడయ్పో త్తనాిరన్న 
త్లీత్ండుర ల ఫిరాయద్ు. వది్న్న చెబితే, చాటుగా చూస్ాత రచ త్పప మానరచ. ఇంటర ిట్ దావరా స్ెైన్ి సంగత్తలు, 
చారిత్రక వాసతవాలూ, రాజాయంగంలోన్న న్నయమ-న్నబంధనలు, పాఠయపుసతకాలలోన్న పదాలకు సంబంధించ్చన 



వసుత వుల, జీవుల ఫో టోలను ఎలా వెత్తక ి తెలుసుకోవచోు చెపపడం వలన వారిన్న సకమిమైెన, మరియు వారిన్న 
అభిరచచ్చక ిత్గిన మారగంలో పెటిినవారం అవుతాం. అటువంటి నేరచపన్న పిలీలంద్రికీ అలవాటు చేయడాన్నకి ఈ 
పో టీ ఉపయోగపడుత్తంది.  
 
చాలా త్కుావ సమయంలో ఎకుావ పరశిలకు సమాధానాలు రాయాలి ఉంటుంది. అంద్ువలన ఇంటర ిట్ డేటా 
ఉందా లేదా? నెట్ స్వపడ్ బాగుందా లేదా? మొద్లగునవి ముంద్ుగానే చెక్ట చేసుకోవాల. పరీక్ష పేపర్ సూి డెంట్ి 

త్మతో తీసుకొన్న పో వచుును. 

 
 
మాయప్  
 
మాయప్ పాయ్ంటింగ్ వలీ విదాయరచధ లకు పరపంచంలోన్న వివిధ ఖ్ండాలు, దేశాలు, దేశాలలోన్న ముఖ్యమైెన నగరాల 
 పేరచీ  పరిచయం అవవడమే కాక, ఆయా దేశాల భౌగోళిక, స్ాంఘ క, రాజకీయ అంశాలకు సంబంధించ్చన పరిఙ్ఞా నం 
వసుత ంద.ి ఒక పరా ంత్ంలోన్న అడవులు, నద్ులు, సముదరా ల వంట ిసహజ వనరచల ఉన్నకిన్న తెలయజేసుత ంది. ఒక 
భౌగోళిక పరా ంత్ంలోన్న వివిధ సధలాలు ఏదికుాగా, ఎంత్ ద్ూరంలో ఉనాియో తెలుసుకోవడం సులభం చేసూత  
విదాయరచధ ల గణిత్, గాిఫ్ ఙ్ఞా నాన్ని పెంచడం వార ిపరా బీమ్ స్ాలవంగ్ మరియు రీజన్నంగ్ నెైపుణాయలను పెంచుత్తంది. 
పిలీలకు తాము ఒక పెది్ పరంపంచంలో న్నవస్ిసుత నాిమని సపృహ వారి ఆలోచనా ధృకపధాన్ని విశాల పరిచ ే
విధంగా తోడపడుత్తంది. రేపు వారచ పెది్యాయక సుద్ూర పరా ంతాలకు యాత్రకు వెళళళటపుపడు ఈ జాా నం 
ఉపయోగపడుత్తంది.  
 
 
విచితా్ వవషధారణ   
 
విచ్చత్ర వేషధారణ పో టీలదావరా చ్చనాిరచలకు వివిధ రకాల వేష్ాలు, ఆహ్వరయంలోన్న మారచపలు 
పరిచయమవవడమేకాక, పిలీల పరిశీలనా ద్ృషిిన్న మెరచగు పరచ్చ ఊహ్వశకితన్న మెరచగుపరచసుత ంది. త్మ పాఠాలోీ న్న 
కార కిరిి పరద్రిశంచడం దావరా పిలీలు త్మ స్ ంత్గా పరిశరధన చెయయడాన్నకి అవకాశం కలుగుత్తంది. త్మకు 
ఇషిమైెన వేషధారణ పిలీలోీ  హ్వసయపటిమను వెలకి తీస్ి, వారిక ిఆనందాన్ని, మానస్ికమైెన ఆహీ్వదాన్ని 
కలుగజేసుత ంద ిఅలంకరణను ఆనందించ ేపస్ి మనసులకు అవసరమైెన మానస్ిక త్ృపితన్న  ఇసుత ంది. 
 
 
వేషధారణలో విషయంలో త్లీద్ండుర ల, టీచరీ పాతేర ఎకుావ కాబటిి, పిలీల నడక తీరచ, ముఖ్ కవళికలు, త్మను 
తాము ఎలా పరజ ంట్ చేసుకునాిరచ అనే దాన్నకి ఎకుావ పరా ముఖ్యత్ ఇవవడం జరచగుత్తంది. 
 
 
కథ చెపెడం  
 
శరిత్లను ఆకటుి కొనేలా కథ చెపపగలగడం వలన వినే పేరక్షకుల అవగాహనకు అనుగుణంగా  పలకడం, 

హ్వవభావాల మీద్ మంచ్చ పటుి  వసుత ంద.ి బాగా కథ చెపపగలగిన వాళళళ, విన ేవారి మనసులో ద్ృశాయలను 
చ్చతీరకరిస్ాత రచ. స్ిన్నమా అంద్రికీ ఒకేలా కన్నపిస్ేత  కథ మాత్రం మన్నషి మన్నషిక ిపరతేయకంగా కన్నపిసుత ంది. వినేవారి 



విజువల ైజేషన్ స్ిాల్ న్న పెంచుత్తంది. కథ వింటుని శరిత్ల సపంద్నకు అనుగుణంగా అపపటికపుపడు మారచపలు 
చేసుకుంటూ ఆసకితకరంగా మాటాీ డటం అలవాటు అవుత్తంది.  
 
ఆకటుి కునేలా చెపపడం, హ్వవభావాలు  సంద్రాున్నకి, భావాన్నకి త్గినటుీ  ఉండటం, ధవన్న అనుకరణలు 
కీలకమైెనవి. 

 
పాాజెక్టట పని   
 
ఏద్య్నా ఒక స్ిదాి ంతాన్ని వివరించడాన్నకి సంబందించ్చనది కాన్న, న్నజ జీవిత్ంలో ఎద్ురవుత్తని సమసయలను 
ఎద్ురోావడాన్నక ిగాన్న, లేదా ఇంకాసత  సులువుగా పనులు చేయడాన్నకి గాన్న సూి డెంట్ి పరా జ కి్ట్ చేస్ాత రచ. 
ఇంద్ుకోసం వాళళళ సవయంగా సరేవ చేసుకొన్న, వసుత వులను సమకూరచుకొన్న, భౌత్తకంగా ఒక పరా జ కి్ట చేయడం 
వలన చద్ువు అనేది మాటలను దాట ికియిాత్మకం అవుత్తంది. భవిషయత్తత లో మంచ్చ పారిశాిమికవేత్తలుగా 
త్యారచ కావడంలో ఇది ముఖ్యపాత్ర వహ సుత ంది. ఇదే న్నజమయ్న విద్య.  
 
ముంద్ుగాన ేత్యారచచేసుకువచ్చు ఇకాడ వివరణ ఇచేు పరతీది పరా జ కి్ట వర్ా అవుత్తంది.  పరా జ కి్ట కి ఒక 
పరయోజనం ఉంటుంది.  పరయోగమైెతే సత్యం న్నరాి రణ అయ్త ేసరిపో త్తంది.  పరా జ కి్ట చేయడాన్నక ిటీచర్ సలహ్వ 
తీసుకొన్న ఉండవచుు గాన్న పరా జ కి్ట మొత్తం, అన్ని ద్శలలో  విద్యరేి  సవయంగా  చేస్ి ఉండాల. త్కుావ ఖ్రచు 
చేయడం, ర డ ీమెడ్ వసుత వులను త్కుావ వాడటం, పరయోజనకరంగా ఉండటం మంచ్చ పరా జ కి్ట లక్షణాలు. 
 
 
చితా్ల్ేఖనం  
 
ఫో టోగఫివ ఎంత్ అభివుు ద్ధయ్నా  చ్చత్రలేఖ్నం స్ాి య్ ఏ మాత్రం త్గగకుండా ఉండటాన్నకి కారణం ఇపపటి వరకూ 
పరపంచం చూడన్న విషయాన్ని కూడా చ్చత్రకారచలు చ్చతీరకరించగలరచ. చ్చత్రలేఖ్నంలో భావ వయకీతకరణకు హద్ుి లు 
లేవు. ఫో టో రియాలటీన్న మాత్రమే చూపించగలద్ు. చ్చత్రలేఖ్నం కొత్త  పాజిబిలటీస్ న్న కూడా చూపించగలద్ు. 
ఊహలకు బలమయ్న ర కాలన్నసుత ంది. పిలీలోీ  కియి్యటివిటీ పెరచగుత్తంది.  అంద్మైెన సంద్రాున్ని 
ఆస్ావదించడం పకానపెటిి  ఫో టో కిీక్ట చేయాలిరావడం ఫో టోగఫివలో ఉని పెది్ సమసయ. అదే  ద్ృశాయన్ని  
చ్చత్రకారచలు సంపూరణంగా ఆస్ావదించ్చ, మనసులో న్నంపుకొని త్రచవాత్ పున:సృషిి మొద్లుపెడతారచ. వంద్ల 
కొలదీ  పదాలు వాడి చెపేప భావాన్ని ఒక చ్చత్రం చెబుత్తంది. ఈ కళకు భాషతో సంబంధం లేద్ు సర ికదా కన్నసం 
చద్ువుకొన్న ఉండాలిన అవసరం కూడా లేద్ు.  చ్చత్రలేఖ్నం స్ాధన వలన మనుషతలు, వసుత వులు, జంత్తవుల 
పెై  కాంత్త ఎటువంటి న్నడలను ఏరపరచసుత ంది, ఏ విధమయ్న రంగులను వెద్జలుీ త్తంది వంటివి పరిశీలంచడం 
మొద్ల  ైనేరచుకొనే వారికి సున్నశిత్  ద్ృషిి  అలవడుత్తంది. కంగారచ, అసహనం పో య్, ఓరచప అలవడుత్తంది.   
 
చ్చత్రలేఖ్నాన్నకి ఏ రంగులు వాడారచ, ఎన్ని రంగులు వాడారచ, షవట్ లో ఎంత్ భాగాన్ని న్నంపారచ అనేది ముఖ్యం 
కాద్ు. గొపప చ్చత్రము మన ద్ృషిిన్న ఆకరిషంచ్చ, త్ల త్తపుపకోన్నవవద్ు. గత్ జాా పకానోి, కొత్త  ఆలోచననో, కొత్త  పరశినో 
న్నద్ర లేపి, ఆనందానోి, ద్ు:ఖ్ానోి, ఆశురాయనోి కలగిసుత ంది.  
 
సృజనాత్మక వ్సతు వ్ుల్ త్యారీ (కాిఫి్ట)  
 



వయరింగా  పడి ఉని వసుత వులు లేదా అత్త త్కుావ విలువ కలగిన వసుత వులను తీసుకొన్న, వాటితో భౌత్తకంగా 
ఉపయోగపడ ేవసుత వులను, లేదా ఆహీ్వద్ం కోసం వాడే వసుత వులను త్యారచ చేయడం. అంటే విలువలేన్న లేదా 
అత్త త్కుావ విలువ ఉని వాటి నుండ ివిలువను సృషిించే సృజనాత్మక పన్న. 
 
అంద్ుబాటులో ఉని వసుత వులతో త్కుావ ఖ్రచుతో పరిష్ాార మారాగ లను కనుగొనే "జుగాడ్"(jugaad) అనే 
పరకియికు నాంది పలుకుత్తంది. కొత్తవి కన్నపెటాి లనే త్పనను పెంచుత్తంది.   ఖ్రచుతో కూడుకొన్న, కాలుషయ 
కారకమైెన వయరాి ల రీస్ెైకిల్ న్న త్గిగంచడం దావరా పరాయవరణాన్నకి మేలు కూడా. 
  
  
కొత్తద్నాన్ని కనబరచడాన్నకి అధిక పరా ధానయం ఉంటుంది. అలాగే, త్కుావ ఖ్రచులో దొరిక ేసర ైన మెటీరియల్ న్న 
ఎంచుకోవడాన్నకి, కత్తతరించడం, మడత్పెటిడం మొద్లగునవి వాటిలో చూపించ్చన నెైపుణాయన్నకి త్రచవాత్ పరా ధానయం 
ఉంటుంద.ి చ్చని చ్చని వసుత వులు ఏమైెనా జోడించారా, న్నరామణం ఎంత్ సంకిీషింగా ఉంద,ి ఎంత్ పరయోజనం 
ఉంద,ి ఎంత్ అంద్ంగా ఉంది అనివి త్రచవాత్ స్ాి నంలో ఉంటాయ్. ముఖ్యంగా  త్కుావ ఖ్రచుతో ఎకుావ 
విలువను సృషిించ్చన వాటికి పరా ధానయం ఉంటుంద.ి ఇకాడ విలువ అంట ేవాటి వలీ కలగే పరయోజనం కావొచుు 
లేదా స్ ంద్రయంకూడా కావొచుు. 
 
 
మటిటత్ో బొ మమల్ు చేయడం  
 
పిలీలోీ న్న సృజనాత్మకత్న్న, ఊహ్వత్మకత్న్న పెంచడమే కాక చ్చనిచ్చని వేళళ కద్లక దావరా హ్వండ్ - ఐ కోఆరిినేషన్, 

వివిధ మోటార్ ఫంక్షన్ి వృదిధచెంది పెరిగ ేమెద్ళళపైె పాజిటివ్ ఎఫెకి్ట న్న తీసుకొసుత ంది. మరియు ఎకుావ సమయం 
ఒక ేపన్నలో న్నమగిమైె ఉండడం వారిలో ఏకాగతి్ను బలపరచసుత ంది. తీర డెైమెనషల్ గా ఒక రూపాన్ని త్యారచ 
చేయడం వస్ేత , శిలప కళ వెైపు అడుగువేయడాన్నకి దోహద్పడుత్తంది.  ఇది ఒక రకంగా ఆట ఆధారమైెన 
నేరచుకోవడం అవడం వలీ పిలీలు ఆసకితతో విషయాలను గహి స్ాత రచ. మెత్తన్న బంక మటిిన్న చేత్తలతో కలపడం 
పిలీలను పరకృత్తకి మరింత్ ద్గగరగా చేసుత ంద్నడంలో  అత్తశయోకిత  లేద్ు మరియు చేత్తలకు మటిి అంటినపుపడు 
పడే చ్చరాకు ద్ూరమైె ఒక పాజిటివ్ ద్ృకపథం అలవరచుకోవడాన్నకి దోహద్ం చేసుత ంది 
 
బొ మమలకు రంగులు వాడకూడద్ు. ఎంత్ మటిి వాడారచ, ఎంత్ పెది్గా, లేదా చ్చనిగా చేస్ారచ అనేది ముఖ్యం 
కాద్ు. ఇచ్చున కానెిపి్ పరిధిలోనే ఉంటూ, ఎంత్ వాసతవికంగా చూపించారచ, ఎంత్ సూక్షమమైెన  వివరాలను 
ప ంద్ుపరిచారచ అనేవి ముఖ్యం. 
 
 
ఈ సంవత్ిరం పరవేశ పెడుత్తని కొత్త  పో టీలు: 
 
క్షేతా్ పరయటనల్ు  
 
చద్వడం రాయడమనేది అక్షరాసయత్. విద్యలో అక్షరాసయత్ ఒక భాగం.  కొత్త  విషయాలను తెలుసుకోవడం, తెలస్ిన 
విషయాల గురించ్చ లోతెైన అవగాహన తెచుుకోవడమనేది విదాయభాయసంలో పరధాన భాగం. దాన్నకోసం పరకృత్తన్న 



పరిసరాలనూ, సమాజాన్ని, సంసిలనూ పరిశీలసూత  న్నరంత్రం నేరచుకుంటూ ఉండాల. అంద్ువలనే కరికుయలంలో  
క్షేత్ర పరయటనలు చేరుడమెైనది. మారచాలు లేన్న కారణంగా వాటిపెై శది్ధ  త్గేగ అవకాశం ఉండటం వలన, కియిా 
పిలీల పండగలో క్షేత్ర పరయటనలపెై పో టి న్నరవహ సుత నాిము.  పిలీలు త్మ ద్గగరలో ఉని పంచాయతీ ఆఫవస్, పో సి్ 
ఆఫవస్, ర ైలేవ స్ేిషన్, పో లీస్ స్ేిషన్, స్ెైకిల్ ష్ాప్,  సముద్రం, నది, ఆనకటి, పరిశమిలు వంటివి చూస్ి, పరిశీలంచ్చ, 

అకాడ ివయకుత లతో మాటాీ డి తాము కొత్తగా నేరచుకుని విషయాలను ఇకాడ వివరిస్ాత రచ. 
 
క్షేత్ర పరయటనకు ఎంత్ ద్ూరం వెళాీ రచ అన ేదాన్నకంటే, క్షేత్ర పరయటన నుండి ఎంత్ నేరచుకునాిరచ,ఎంత్ 
తెలుసుకునాిరచ, ఎంత్ ఆనందించారచ అనేది ముఖ్యం.  అడవి, సముద్రం, ఫాయకిరీలు, ఓడలరేవు మాత్రమే కాద్ు, 
ద్గగరలో ఉని పంచాయ్తీ ఆఫవసు, పో లీసు స్ేిషన్, పో స్ాి ఫవసు, స్ెైకిల్ రిపేర్ ష్ాపు, బస్ డిపో , కుటీర పరిశమిలు, 
ర ైసు మిలుీ , స్ిన్నమా ప ర జ కిర్ రూమ్ ఇలా బో ల డన్ని క్షేత్ర పరయటనలు చేయొచుు. 
 
 
దిన పత్రాక్ా పఠనం  
 
వయకితగత్ అభివృదిధక ైనా, సమాజంలో బాధయతాయుత్ంగా నడుచుకోవడాన్నక ైనా, చుటూి  ఉని సమాజంలోనూ, 

దేశంలోనూ, పరపంచంలోనూ జరచగుత్తని వాసతవాలను, ఎపపటికపుపడు తెలుసుకుంటూ ఉండడం చాలా 
అవసరం.  అలా తెలుసుకోవడాన్నకి దినపత్తరకలు పరధాన ఆధారం.  నూయస్ ఛానల్ి ఎకుావెైన త్రావత్ దినపత్తరకలు 
చద్వడం త్గిగంద.ి కాన్న నూయస్ ఛానల్ి అనేవి, కొన్ని పరతేయక వారతలను బేరకింగ్ నూయస్ గా మళీ్లమళీ్ల వేసుత ంటాయ్. 
అలాగే TRP రాన్న వారతలకు  సమయం కేటాయ్ంచకపో వడం కూడా చేసుత ంటాయ్. అవే వారతలను 
దినపత్తరకలయ్త ేచ్చవరి పేజీలోీ  అయ్నా వేస్ాత య్.  దినపత్తరక అనేది మన చేత్తలో ఉంటుంది. ఏ వారతను ఎంత్ 
స్ేపు చద్వాల, ఏది వదిలేయాల అన ేస్ేవచఛ మనకు ఉంటుంది. ఈ వెసులుబాటు లేకే టీవీ వారతల వలన 
సమయం వృధా అవుత్తంది. భాషపె,ై భావాన్ని వయకతం చేయడంపె ైపటుి  పెరచగుత్తంది. చదివినద ిద్ృశయంగా 
మారచుకొనే స్ామరియం పెరచగుత్తంది.  
అంద్ుక ేదినపత్తరకలు చదివే అభిరచచ్చన్న పెంచడం కోసం వీటిపె ైపో టీ. దీన్న కోసం, పో టీకి వారం రోజులు ముంద్ు 
దినపత్తరకల నుండ ిపరశిలు త్యారచ చేస్ి, వరా త్ పరీక్ష న్నరవహ స్ాత ం. 
 
పిల్లల్పండుగ ఎంద్తకు? 
 
ఐన్ స్విన్ శాసత రవేత్త  అన్న అంద్రికీ తెలుసు. కాన్న అత్న్నకి వయోలన్ వాయ్ంచడం చాలా ఇషిమన్న, అత్నొక గొపప 
సంగీత్ పేరమికుడన్న కొదిిమందికే తెలుసు. ఐన్ స్విన్ పరత్తపాదించ్చన  పరస్ిది్  "స్ాపేక్ష స్ిదాి ంత్ం" (theory of 

relativity)  పరణాళికాబది్ంగా చేస్ిన  ఆలోచన కాద్ు. అది అత్న్నకి   సహజంగా,  సుపరించ్చన (intuition) సత్యం. 
స్ెైనుికు సంబంధించ్చన మూల సూతరా లపెై లోత్య్న అవగాహన లేకుండా ఇది స్ాధయం అయ్యయది కాద్ు. కాన్న ఆ 
క్షణంలో  ఆ సత్యం  త్టిడాన్నకి వెనుక ఉని బలమయ్న శకిత  సంగీత్మన్న  చాలా స్ారచీ  చెపాపడు కూడా.  స్ెైన్ి, 

లేదా ఆరి్ ర ండిటిలో  ఏదో  ఒకటే ఎంచుకోవడం వలన ఆ ఫవలి్ లో ఉనిత్ స్ాి నాన్ని చేరచకోవచుు అనిది ఒక 
అపో హ మాత్రమే అన్న ఐన్ స్విన్ జీవితాన్ని గమన్నస్ేత  బో ధ పడుత్తంది. మన్నషి మెద్డులో ఎడమ భాగం లాజికల్ 
గా ఆలోచ్చంచడాన్నకి, కుడి భాగం కళాత్మక భావనలకూ సంబంధించ్చనవి. ఒక భాగాన్ని మాత్రమే ఎకుావ 
ఉపయోగించ్చ, ఆ ఒకా భాగమే అభివృదిధ చెందిత ే సమత్తలయం దెబబత్తనే పరిస్ితత్త వసుత ంది. కాబటిి అలా 
జరగకుండా ఉండటాన్నకి ఒక స్ాి య్క ిచేరచకుని త్రచవాత్  మెద్డు  ఎద్ుగుద్లను న్నలుపుద్ల చేసుకుంటుంది.  



ర ండవ అరి భాగాన్ని కూడా సమానంగా ఉపయోగించగలగితేనే, మళ్లళ మొద్ట ిభాగం ఇంకా అభివృదిధ చెంది పూరిత 
స్ాి య్లో ఉపయోగించుకోవడం జరచగుత్తంది. కళకో , లేక స్ెైన్ి కో ఏదో  ఒక దాన్నకే పరిమిత్మయ్పో తే ఒక స్ేిజ్ 
త్రచవాత్ మెద్డు అబివృదిి చెంద్డం  శాశవత్ంగా ఆగిపో త్తంది.  
 
పరసుత త్ం అంద్రూ మారచాలు, రాయంకులు మీదే ద్ృషిి కేందీరకరించడం వలన సమాజం మొత్తంలో ఒక విధమయ్న 
మానస్ిక అసమత్తలయత్, అసంత్ృపిత  కన్నపిసుత నాియ్. ఇటువంటి పరిస్ిిత్తలలో కళ, మన్నషి జీవితాన్నకి 
వెలుగును తీసుకొసుత ంద.ి అంద్ులోనూ ఆ బీజం చ్చని పిలీలలోనే పడటం మంచ్చది అని ముఖ్య ఉదేిశంతో కిియ 
సంసి వివిధ అంశాలలో స్ాంసాృత్తక పో టీలను న్నరవహ సుత నిది.  
 
 
ఇటువంటి పో టీలు అన్ని సూాల్ి లో జరిగితే పిలీలు ల ైబరరీన్న, లాయబ్ పరికరాలను ఉపయోగించడం 
పెరచగుత్తంది. పరిసరాలను పరిశీలంచడం, అవగాహన చేసుకోవడం, పరిశరధించడం, త్మ భావాలను చకాగా 
వయకీతకరించడం, ఓటమి-గ లుపులను అనుభవించడం, సవత్ంత్రంగా ఆలోచ్చంచగలగటం వంటివి వయకితగత్ 
పరయోజనాలు ఉంటాయ్. చుటూి  ఉని వారిన్న అరధం చేసుకోవడం, కలస్ ిపన్న చేయడం వలన సహ్వనుభూత్తన్న 
ప ంది బాధయతాయుత్మయ్న వయకుత లుగా త్యారవడం అనే స్ామాజిక పరయోజనాలు ఉంటాయ్. అన్నిటి కంటే 
ముఖ్యంగా జీవితాన్ని బాగా ఆస్ావదించేలా చేస్ి, పుసతకాలలో గహి ంచ్చన విషయాలను  పదాల  ద్గగర 
ఆగిపో కుండా వాటిన్న  కియిాత్మకం చేస్ాత య్ ఇటువంటి పో టీలు.  
 


