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ACADEMIC STANDARD 6 
(Appreciation and Sensitivity ) 

We achieve the academic standards of appreciation by developing the 
characteristics and attitudes such as working with others, respecting others 
opinions, questioning freely 
helping the needy. These should be developed in children while teaching the 
lesson. 
To Achieve this teachers has to make children 
●To prepare Slogans, Posters, Pamphlets  
● Letters to newspapers and officials can be written  
    analyzing different problems. 
● Develop constitutional values such as liberty, equality,  
   fraternity, justice and national integration. 
● Encourage them to participate in meetings. 
● Develop life skills. 
● Construct an attitude where they can appreciate the good  
    works done by various people. 
● Inculcate humanitarian values like mercy and love. 
● While discussing the lesson, images are formed in  
    children. Make them say or write about the them. 

In the point of Public Examinations many questions were asked regarding 
the AS 6.  
Ex:  
Prepare any two slogans on girl child education 
Prepare two slogans for preventing Global Warming 
Write two slogans to bring awareness on saving water. 
Prepare two slogans on control of population growth. 
Write two slogans on importance of agriculture. 
Prepare two slogans to prevent food wastage. 
Write two slogans on necessity of peace. 
Prepare two slogans on preventing wars. 
And so on….. 
Hence we have prepared some slogans on the key concepts in the text book. 
There is no need to copy these. You can prepare your own slogans. These 
are for model only. 
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Slogans to increase employment opportunities 
Loan from bank –                Encourage self-employment- 
way to self-employment              Eliminate unemployment 
 
Great infrastructure facilities-              Establish industries- 
create employment opportunities          create jobs 

Slogans on global warming 
Plant trees-    It is not global warming – 
Lessen the heat   It is global ‘warning’. 
 
Do not cut forests-                       Reduce fossil fuel consumption- 
Do not make the earth a fireball                      Reduce global warming 
 
Grow the green forests-   Snow is melting- 
Reduce greenhouse gas emissions  Earth is drowning 
 
Rise in temperature-    Go green-  
leads to disaster   Globe clean 

Slogans on water conservation 
 
Dig soaking pits-   Save water-  
Conserve rainwater   Safe life. 
 
Water is a treasure-   Grow the social forests- 
Save it with pleasure   increase water levels 
 
Each drop we save-   Water is precious - 
Gift to future   Don’t waste it. 

Consequences of population growth 
More population- Population Explosion- Less population- 
More problems Leads to starvation. High standard of living 
 
Small family- Control population Leave superstitions- 
Happy family Control pollution Believe family planning 
 
Low sex ratio-   Marriage at an early age- 
High impact on society   possibility to more fertility 
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Impacts of globalization 
Globalization-  Multinational companies- 
Make the whole world a village Global economies 
 
Globalization-  Boon to industrialists- 
business liberalization  Burden to small producers 

Slogans on food security 
Food for all-   Availability of food- 
Health for all  security of food 
 
Minimum supporting price- Public distribution system- 
Minimum profit  Promise to health 
 
Encourage farmers-  Save food – Serve needy 
Enhance food grain farming Waste of food – threat to food security. 

ON ENVIRONMENT 
Nature and environment-  Save environment- 
Necessity on earth   increase lifespan 
 
Global Warming -   Conserve environment- 
Not Charming     Reduce global warming 
     
Avoid plastic and fossil fuels-   Protect Mother Earth, 
Don’t pollute environment.   Plant trees 

ON PATRIOTISM 
Love our motherland-  Respect our nation means  
Respect other nations  respect ourselves 
 
Having devotion to nation- Leave all religious and caste feelings 
our primary duty  Feel like brothers and sisters 

SOCIAL MOMENTS 
Fight against injustice-   Awareness in people 
Feature of social moment  -Give life to moments 
 
Disgrace on oppression-   Social moment- 
root cause of dissatisfaction  leads to development 
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Slogans on Patriotism 
Love our Country  To respect our country  
Respect others too  Is to respect ourselves 
 
To be patriotic   Leave caste and religion 
Is the first sign of a citizen! Love your mother land-. 

GIRL CHILD EDUCATION 
Educate girl child-  Educate girls- 
Give light to the whole world Give light to their lives 
 
Let the girls be educated- Education to girl child- 
lessens gender bias  Responsibility of every citizen 
 
Let us educate Girls - 
Let them build their future. 

SLOGANS ON ELECTIONS AND RIGHT TO VOTE 
Active role of citizens-  Elect good leaders- 
Backbone to democracy  Give value to vote 
 
Inactive performance of voters- Election- 
great harm to democracy Legitimacy to people’s opinion 
 

PREVENTION OF WARS 
War is Destructive-  Welcome peace- 
peace is constructive.  Bid farewell to war. 
 
War is bloodshed –  Say VETO to war- 
peace is flowerbed  Fill the world with peace 
 
Farewell to weapons-  Not weapons- 
Welcome to peace  need development 
 
Our motto is not for armament race!        Hate war – Love Peace 
Our vote is for secured peace!!       Peace is civilisation. 
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Slogans on Agriculture 
Without Agriculture  No Farmer – 
No food in future.   No food. 
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సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో బెస్్ట సోషల్ టీచర్ గ్రూపులో పోస్ట్లు చేయరాదు.  
గ్రూపులో వ్యక్తిగత చాటంగ్ చేయరాదు. అసంబద్ధ స్ట్క్కర్లు పంపరాదు.  
   (మీర్ల వ్యక్తిగత సెలవులో ఉన్నపపటకీ పాఠశాల పనివేళలలో గ్రూపులో పోస్ట్ంగ్్ చేయరాదు) 
మన్ గ్రూపు సంఘిక్ శాస్త్ర విషయచర్చకు సంఘిక్ శాస్త్ర ఉపాధ్యయయులతో   
   మాత్రమే ఏర్పర్చబడిన్ది. ఇతర్ సబజకు్లవారిని చేర్చమని కోర్రాదు. చేర్చరాదు. 
గ్రూపులో చేర్ద్లచుకున్నవార్ల అడిిన్ వాట్స్ప్ నంబర్లకు మాత్రమే తమ  
   వివ్ర్ములను (పేర్ల, పనిచేసే పాఠశాల, మండలం, జిల్లు) వాట్స్ప్ సందేశం  
   రూపంలో పంపవ్లెను. గ్రూపులో యాడింగ్ రిక్వెస్ట్ పంపరాదు. ఉపాధ్యయయినిలను  
   వారి వ్యక్తిగత సమితి లేకుండా గ్రూపులో చేర్చలేము. 
అడిిన్ నంబర్ల 9492146689 ను మీ ఫోన్ కంట్సక్ట్ లలో సేవ్  
   చేస్టకొన్వ్లెను. (ముఖ్యమైన్ సందేశములు మీకు వ్యక్తిగతంగా పంపే నిమితిం.)  
గ్రూపు సభ్యయలంద్రూ తాము సబజకు్లో తయార్ల చేస్టన్ లేదా సేక్రించిన్  
   అంశములను గ్రూపు సభ్యయలతో పంచుకోవాలి. కేవ్లం స్వెక్ర్ిలుగా ఉండరాదు. 
గుడాిరినంగ్, పండుగ శుభాకంక్షలు, వ్యక్తిగత ఫోటోలు వ్ంటవి గ్రూపులో పంపరాదు.  
వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగరాదు. వ్యర్ధ వాద్న్లు చేయరాదు. 
మీవ్ంతుగా సబెజకు్ పర్ంగా మీ పాఠశాలలో చేస్టన్ ఏ విషయమునైన్నూ పంచవ్చుచ.  
సబెజకు్ విషయములు తపప ఇతర్ విషయములు ఏవీ పోస్ట ్చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లు, అడెర్ట్జ్ మెంట్లు, మూఢన్మికలు గ్రూపులో పంచరాదు. 
సబెజకు్ సందేహములు మాత్రమే పోస్ట ్చేయవ్లెను. సబజకు్లో సందేహములను నిషా్ణతులైన్  
   సభ్యయలెవ్రైనా నివ్ృతిి చేయవ్చుచ. కేవ్లం అడిిన్ మాత్రమే సపందించాలి్న్ పనిలేదు. 
వివిధ మతాలు, కుల్లలు, రాజకీయ పార్ట్లను క్తంచపరిచేల్ల మరియు ప్రభ్యతె  
   విధ్యనాలను, నాయకులను విమరిిస్తి సందేశాలు, వాయఖ్యలు చేయరాదు. ఇతర్లలు పంపే  
   ఫారాెరిడంగ్ మెసేజ్లు సరైన్వో కవో తెలియకుండా మన్ గ్రూపులో ఫారాెర్డ చేయరాదు. 
సబెజకు్కు సంబందించి మీర్ల గ్రూపులో షేర్ చేసే ప్రతీ ఫోటోకు, వీడియోకు వివ్ర్ణ చేర్చవ్లెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటంచని వారిని వంటనే తొలగంచుట జర్లగును. దీనిపై అడిిన్ దే తుది  
   నిరా్యం. మీర్ల వాట్స్ప్ నంబర్ల మార్లచకున్నపుపడు, గ్రూపును విడిచేటపుపడు అడిిన్ కు  
   తెలియపర్చవ్లెను. లేన్టుయితే మర్ళా చేర్చచ అవ్కశానిన కోలోపతార్ల. పద్వీ విర్మణ పందే  
   వార్ల అడిిన్ కు తెలియపరిచి వైదొలగాలి. మర్ళా చేర్చకుండా ఉండందుకు. 
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