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244 Orhard Road Skillman, New Jersey 08558                                                                                               (609) 466-7605   

క ిండర్ గార్టెన్ యొక్క ప్రమాణాల-ఆధారి్త రి్పో రె్ కార్్   
 

విద్ాారిి్(ని) పేరు:     గరేడ్ :     సింవతసరిం:     

విద్ాారిి్(ని) ID:     హాజరు  S1  S2  మొతత ిం  

విద్ాారిి్(ని) సెే్ట్ ID:     హాజరుకాని ది్నములు          

తరగతి గది్ 
అధాాప్క్ుడు(ర్ాలు):  

   ఆలసామ ైన ది్నములు          

మాింట్ గోమ ర్ీ టౌన్ షిప్ సకకల్ డిసిెి్కె్ట (Montgomery Township School District): ప్రమాణాల-ఆధారి్త రి్పో రె్ కార్్ యొక్క తాతిత ిక్త  

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్ డిసి్టర కి్టర (The Montgomery Township School District) న్కూజెరీీ విద్యూరథి(ని) అభ్యూస్ ప్రమ ణయలకు 

అన్ుగుణాంగా ఉాండే నిర్దు ష్ర మైెన్ మరథయు స్ాంబాంధిత పాఠ్ూ ప్రణయళికన్ు అభివృదిి్ చేయడయనికి మరథయు అన్ువరథతాంచుకోడయనికి జాగర్ూకతతో 

కృషిచేస్ుత ాంద్.ి ఈ ప్రమ ణయల-ఆధయరథత రథపో ర్టర కార్దు  నిరథుష్ర మైెన్ గరేడ్ స్ాి యి అభ్యూస్ లక్ష్యూలన్ు (ప్రమ ణయలన్ు) తెలియజరస్ుత ాంది్ మరథయు మీ బిడ్ు యొకూ 

అభ్యూస్ ప్ురోగతిని, ఆ లక్ష్యూల ది్శగా స్ాధన్న్ు కొలుస్ుత ాంద్ి.  మీ బిడ్ు యొకూ బల లన్ు గురథతాంచడ్ాంతోబయటు, ఈ రథపో ర్టర కార్దు  మీకు, మీ బిడ్ు , మరథయు 

మీ బిడ్ు యొకూ ఉపాధయూయుల మధూ అతయూన్నత స్ాి యి స్ాంభ్యష్ణలన్ు పోర తీహ ాంచేటుు  స్హాయప్డ్ుతయాంద్ి. అల  చేయడ్ాంవలన్, నిర్ాంతర్ అభివృదిి్ 

కోస్మైె అరి్వాంతమైెన్ లక్ష్యూలవ ైప్ు ప్ురోగతి స్ాధిాంచగలదు.  

 

 ప్రమాణాల-ఆధారి్త రి్పో రె్ కారు్  ప్రదరశనా సకచిక్లు 

3  అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను సాధిించడిం  

విద్యూరథి(ని) ప్రస్ుత తాం ఈ గరేడ్ స్ాి యికి ఆశాంచిన్విధాంగా ఈ ప్రతేూకమైెన్ జాా న్ాం మరథయు/లేద్య న ైప్ుణూాం గురథాంచిన్ అవగాహన్ మరథయు 
అన్ువర్తనయనిన ప్రదరథిస్ుత నయనడ్ు(ది్).  

 

2  అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను చేరుకోవడిం  

విద్యూరథి(ని) ప్రస్ుత తాం ఈ గరేడ్ స్ాి యికి ఆశాంచిన్విధాంగా ఈ ప్రతేూకమైెన్ జాా న్ాం మరథయు/లేద్య న ైప్ుణూాం గురథాంచిన్ అవగాహన్ మరథయు 
అన్ువర్తన్ాం వ ైప్ుకు ప్ురోగతిని ప్రదరథిస్ుత నయనడ్ు(ది్), 
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1  అభ్యాస ప్రమాణాలను/యోగాతలను ఇింకా సాధిించలేదు 

విద్యూరథి(ని) ప్రస్ుత తాం ఈ గరేడ్ స్ాి యికి ఆశాంచిన్విధాంగా ఈ ప్రతేూకమైెన్ జాా న్ాం మరథయు/లేద్య న ైప్ుణూాం గురథాంచి ఒక అవగాహన్ 
మరథయు అన్ువర్తన్ాం వ ైప్ుకు ప్రథమితమైెన్ ప్ురోగతిని ప్రదరథిస్ుత నయనడ్ు(ది్). 

 

N/A  ఈ సమయింలో అించనా వేయబడలేదు  

   

రి్ఫర్టన్స ల ైబరరీ్  

గరేడిాంగ్ బ ాంచ్ మ ర్టూ సే్టరట్ మెాంట్: https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991  

ఆర్చర్టు హ ల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ వ బ్ స్ట ైట్:  http://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579  

కిాండ్ర్ట గారెరన్ న్ుాండి 2 వ గరేడ్ పాఠ్ూ ప్రణయళిక: https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324  

  
                                                            

21 వ శతాబద ప్ు యోగాతలు    

ఒక్ ప్రభ్యవవింతమ ైన భ్యవప్రసారవేతత  Sem. 1  Sem. 2  

శదిేగా విన్ున్ు మరథయు స్ముచితాంగా స్పాంది్ాంచున్ు.       

వరా త మరథయు/లేద్య మౌఖిక ప్దితయలన్ు ఉప్యోగథాంచి స్పష్రాంగా తెలియజరయున్ు.        

మ టయు డేప్ుపడ్ు లేద్య వివరథాంచేటప్ుపడ్ు స్ముచితమైెన్ హావభ్యవాలన్ు, స్వరానిన ప్రదరథిాంచున్ు.        

ఒక్  స్వీయ-నిర్రద శిత అభ్యాసక్ుడు(ర్ాలు) Sem. 1  Sem. 2  

కేమాం తప్పకుాండయ లక్ష్యూలన్ు ఏర్పర్చుకుని తన్ ప్ురోగతిని చుర్దకుగా ప్ర్ూవేక్ష్ిాంచుకొన్ున్ు.       

స్మయపాలన్ పాటిస్కత  స్ాలోచన్గా ప్న్ులన్ు ప్ూరథతచేయున్ు.        

నిర్ణయ లన్ు తీస్ుకోడయనికి లేద్య ఆచర్ణన్ు మ ర్దచకోడయనికి స్కచన్లన్ు/ఇతర్దలిచేచ స్మ చయరానిన ఆమోది్ాంచి, 
ఉప్యోగథాంచున్ు.  

      

ఏ ప్రథసిి్టతి లేద్య స్ాందర్భాంలోన ైనయ బయధూతయయుతాంగా ప్రవరథతాంచున్ు.         

ఒక్ సృజనశీలి, ఆచరణశీలియ ైన సమసాా ప్రి్ష్కరత  Sem. 1  Sem. 2  

స్ాంభ్యవూ స్మస్ూలన్ు గురథతాంచి ప్లు ప్రథష్ాూరాలన్ు ప్రథగణన్లోనికి తీస్ుకొన్ున్ు.       

స్మస్ూ ప్రథష్ాూర్మైెాందని నిరాి ర్ణ అయియూవర్కూ తన్ ప్రయతయననిన కొన్స్ాగథాంచున్ు.       

ప్టిరన్ప్టుర  విడ్వకుాండయ స్వాళ్ున్ు ఎదురకూన్ున్ు.        

స్మస్ూన్ు ప్రథష్ూరథాంచేటప్ుపడ్ు ఇతర్దల దృకపథయనినకూడయ ప్రథగణలోనికి తీస్ుకొన్ున్ు.        

ఒక్ సహకారశీలియ ైన బృింద సభ్ుాడు(ర్ాలు)  Sem. 1  Sem. 2  

స్మరి్వాంతమైెన్ స్హకారానిన అాంద్ిాంచున్ు.        

https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991
https://www.mtsd.k12.nj.us/Page/15991
https://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579
https://www.mtsd.k12.nj.us/Domain/579
https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324
https://www.mtsd.k12.nj.us/domain/1324
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అభ్ాసనక్ు తోడపడే ప్రవరత నలు  Sem. 1  Sem. 2  

తర్గతి గది్లోని స్ామగథే ప్టు  శేది వహ ాంచున్ు.      

స్వాంత వస్ుత వులన్ు జాగేతత  ప టుర కొన్ున్ు.      

తన్ చర్ూలకు ప్ూరథత బయధూత వహ ాంచున్ు.      

తర్గతి గది్ ది్న్చర్ూలన్ు అరి్ాం చేస్ుకుని అన్ుస్రథాంచున్ు.      

శ్రషెే్మ ైన అభ్యాస సామరియ న ైప్ుణాాలు  Sem. 1  Sem. 2  

స్పష్రాంగా వరా యున్ు.     

అక్షరాలన్ు స్రథగాా  వరా యున్ు.     

అాంకెలన్ు స్రథగాా  వరా యున్ు.      

  

స్బ ెక్టర విష్య ల యోగూతలు: స్ాంబాంధిత కళ్లు   

ఆర్ోగా\ శ్ార్ీరక్ విదా అధాాప్క్ుడు(ర్ాలు):  Sem. 1  Sem. 2  

వయస్ుీకు తగథన్ శరీర్ నియాంతరణన్ు ప్రదరథిాంచున్ు, ఆదే్శాలన్ు ఆలకిాంచున్ు మరథయు పాటిాంచున్ు, మరథయు  
కార్ూకల పాల న్డ్ుమ మ ర్దపలన్ు వేగాంగా అన్వయిాంచుకొన్ున్ు.  

      

తర్గతి గది్లో ప్రవేశప టరబడిన్ శారీర్క న ైప్ుణయూలన్ు మెర్దగుప్ర్చేాందుకెై తన్కు తయన్ు ఒక స్వాలుగా స్టవవకరథాంచున్ు.   

1 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు  

  

  

2 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు  

సాధారణ సింగీత అధాాప్క్ుడు(ర్ాలు):  Sem. 1  Sem. 2  

తగథన్ కదలికల ద్యవరా స్ాంగీత భ్యవన్ల అవగాహన్న్ు ప్రదరథిాంచున్ు.       

గరేడ్ుకు తగథన్టుు గా స్వర్ అనేవష్ణన్ు ప్రదరథిాంచున్ు.         

1 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు  

     

2 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు  

చితరలేఖ్న అధాాప్క్ుడు(ర్ాలు) :   Sem. 1  Sem.  2  

గరేడ్ స్ాి యి స్ామగథే మరథయు మెళ్కువల యొకూ అవగాహన్ మరథయు వినియోగానిన ప్రదరథిాంచున్ు.        

గరేడ్ుకు తగథన్టుు గా ఆర్టర యొకూ మౌలిక అాంశాల మరథయు డిజైెన్ యొకూ మౌలిక స్కతయర ల అవగాహన్ మరథయు 
వినియోగానిన ప్రదరథిాంచున్ు.  
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1 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు  

  

  

2 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు  

  

              సబజె కె్ట విష్యాల యోగాతలు – తరగతి గది్ అధాాప్క్ుడు(ర్ాలు) :  

ఇింగీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు:  సాహితా & సమాచార వచన ప్ఠనిం Sem. 1  Sem. 2  

ప్రకూన్ుాండి మ టలన్ు అాంద్ిస్కత  స్హాయప్డిన్ప్ుపడ్ు, పాఠాూాంశానిన గురథాంచిన్ పాతర (లు),  స్ట టిర ాంగ్,  ప్రధయన్ 
స్ాంఘటన్లు మరథయు/లేద్య స్మ చయర్ అాంశాల వాంట ిప్రశనలన్ు అడ్ుగున్ు మరథయు అడిగథన్ ప్రశనలకు 
స్మ ధయన్మిచుచన్ు. 

      

ప్రకూన్ుాండి మ టలన్ు అాంద్ిస్కత  స్హాయప్డిన్ప్ుపడ్ు, తన్కు బయగా తెలిసి్టన్ కథలన్ు వాటిలోని ప్రధయన్ అాంశాలు 
మరథయు కీలక వివరాలతో స్హా కథలన్ు తిరథగథ చెప్ుపన్ు.  

      

ప్రకూన్ుాండి మ టలన్ు అాంద్ిస్కత  స్హాయప్డిన్ప్ుపడ్ు, పాఠాూాంశానికి మరథయు ద్యనిలో ఉాండే వర్ణచితయర లకు 
మధూఉన్న స్ాంబాంధయనిన వరథణాంచున్ు. 

      

స్ామూహ క ప్ఠ్న్ కార్ూకల పాలలో ఒక ఉదే్ుశాం మరథయు అవగాహన్తో చుర్దకుగా పాలగా న్ున్ు.   

ఇింగీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు: ప్ఠనింలోని మౌలిక్ న ైప్ుణాాలు  Sem. 1  Sem. 2  

ముదరణ యొకూవూవసి్ మరథయు పరా థమిక లక్షణయల యొకూ అవగాహన్న్ు ప్రదరథిాంచున్ు.       

వర్ణమ లలోని ప దు  అక్షరాలు, చిన్న అక్షరాలనినాంటినీ గుర్దత ప్టుర న్ు మరథయు చెప్ుపన్ు.   

ప్ద్యలన్ు చది్వేటప్ుపడ్ు మరథయు వరా సే్టటప్ుపడ్ు గరేడ్ స్ాి యి స్వర్ ఉచయార్ణ మరథయు ప్ద విశలుష్ణ న ైప్ుణయూలన్ు 
తెలుస్ుకొన్ున్ు మరథయు వరథతాంప్జరయున్ు..  

      

అక్షరానికి ధవనికీ మధూఉాండే స్ాంబాంధాం యొకూ పరా థమిక ప్రథజాా నయనిన ప్రదరథిాంచున్ు.        

స్వయాంచయలికాంగానే అధిక పౌన్ఃప్ున్ూ ప్ద్యలన్ు చదువున్ు మరథయు కన్ుగకన్ున్ు.       

ప్రయోజన్ాం మరథయు అవగాహన్ కొర్కు గరేడ్ స్ాి యి పాఠాూాంశాలన్ు చదువున్ు.   

ఇింగీీష్ు భ్యష్ యొక్క క్ళలు:  వార త  Sem. 1  Sem. 2  

స్మ చయరాతమక / వివర్ణయతమక పాఠాూాంశాల ర్ూప్కలపన్కెై చితరలేఖన్ాం, చెప్పడ్ాం మరథయు వరా యడ్ాం యొకూ 
స్మమమళ్నయనిన ఉప్యోగథాంచున్ు. ఆ పాఠాూాంశాలలో వార్ద వరా సే్ట అాంశాం యొకూ పేర్దన్ు చెబుతూ, ద్యని గురథాంచిన్ 
కొది్ుపాటి స్మ చయరానినఅాందజరస్ాత ర్ద.   

      

స్ాంఘటన్ల గురథాంచి అవి ఏ కేమాంలో జరథగాయో చెబుతూ, జరథగథన్ద్యనికి ప్రతిస్పాందన్న్ు అాంద్ిస్కత  ఒకూ స్ాంఘటన్ 
యొకూ కథన్ాం కోస్ాం చితరలేఖన్ాం, చెప్పడ్ాం మరథయు వరా యడ్ాం యొకూ స్మమమళ్నయనిన ఉప్యోగథాంచున్ు. 

      

గణితిం  Sem. 1  Sem. 2  

ఒకటి గాక తన్కిచిచన్ స్ాంఖూ న్ుాండి లెకిూాంచున్ు.      

వస్ుత వుల స్ాంఖూన్ు చెపేపాందుకెై ఒకటి ద్యని న్ుాండి మరకకద్యనికి స్ాంబాంధయనిన ఏర్పర్చుకుాంటూ లెకిూాంచున్ు.      



  

ఆర్చర్టు హ ల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-రథపో ర్టర కార్టు 

మ ాంట్ గోమెరీ టౌన్ షిప్ స్కూల్ డిసి్టర కిరరేజీ 5  

  

అరి్ాం చేస్ుకుాంటూ లెకిూాంచున్ు మరథయు ఒక వస్ుత వుల స్మూహాంలో “ ఎనిన? ” ఉనయనయో గురథతాంచున్ు.     

ఒక స్మూహాంలోని వస్ుత వుల స్ాంఖూ మరకక స్మూహాంలోని వస్ుత వుల స్ాంఖూ కాంటే ఎకుూవగా ఉాంద్య లేద్య, 
తకుూవగా ఉాంద్య లేద్య, స్మ న్ాంగా ఉాంద్య లేద్య అనేద్యనిని గురథతాంచున్ు.     

    

వస్ుత వులు మరథయు చితరలేఖనయలతో 10 వర్కు కూడిక మరథయు తీసి్టవేతన్ు స్కచిాంచున్ు.   

స్ాి న్ విలువ కోస్ాం మౌలిక భ్యవన్లన్ు ప ాంద్ేాందుకెై 11-19 స్ాంఖూలతో ప్నిచేయున్ు.    

ఆకృతయలన్ు గురథతాంచున్ు, వరథణాంచున్ు మరథయు ర్కర్కాలుగా వేర్దచేయున్ు   

విజఞా నశ్ాసత రిం  Sem. 1  Sem. 2  

మరథాంత స్మ చయరానిన తెలుస్ుకునేాందుకెై ప్రథశీలన్ ఆధయరథత ప్రశనలన్ు అడ్ుగున్ు,        

నిరథుష్ర  స్మస్ూన్ు ప్రథష్ూరథాంచేాందుకెై తన్కు అాంది్ాంచబడిన్ స్ామగథేతో డిజైెన్ చేయున్ు లేద్య నిరథమాంచున్ు.        

వాతయవర్ణం అనేది్ స్కర్ూర్శమ, గాలి, మాంచు, వర్షాం మరథయు ఉషో్ణ గేతల స్మమమళ్న్మని, మరథయు ప్రజలు ఈ 
ప్రథసిి్టతయలన్ు కొలుస్ాత ర్ని మరథయు వాటిని రథకార్టు చేస్ాత ర్ని అరి్ాంచేస్ుకొన్ున్ు. 

      

జీవిాంచడయనికి మరథయు ప ర్గడయనికెై జాంతయవులకు ఆహార్ాం అవస్ర్మని, మొకూలకు నీర్ద, స్కర్ూర్శమ అవస్ర్మని 
అరి్ాంచేస్ుకొన్ున్ు. 

      

న టరడ్ాం మరథయు ల గడ్ాం అనేవి విభిన్న బల లు మరథయు ది్శలు కలిగథఉాంటయయని – అవి ఒక వస్ుత వు యొకూ వేగాం 
లేద్య ది్శన్ు మ ర్చగలవని, మరథయు ఆ వస్ుత వున్ు కదలికన్ు ఆర్ాంభిాంచగలవని లేద్య ఆప్గలవని 
అరి్ాంచేస్ుకొన్ున్ు.    

      

  
తరగతి గది్ అధాాప్క్ుడి(ర్ాలి) వాాఖ్ాలు  



  

ఆర్చర్టు హ ల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-రథపో ర్టర కార్టు 
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1 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు 

   
   
   
   
   
   
   



  

ఆర్చర్టు హ ల్ ఎలిమెాంటరీ స్కూల్ ప్రమ ణయల-రథపో ర్టర కార్టు 
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2 వ సె్మిసెర్ పైె వాాఖ్ాలు   

   
   
   
   
   
   

 


