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నితత్యజీవితతంలలొ ఆకకక్సీకరణ పప్రాభభావతం, ఆకకక్సీకరణతం చచతందకకతండడా తీససుకకోవపలక్సీన చరత్యలక గగూరరర్చి
సమమాచడారపనిన్ని ససేకరరతంచ, నివవేదదికనసు తయమారరుచచేయతండడ.
పపప్రాజజెకకక శీరరర్షిక

:నితత్యజీవితతంలలొ ఆకకక్సీకరణ పప్రాభభావతం, తీససుకకోవపలక్సీన జజాగగతత్తల గగూరరర్చి సమమాచడార ససేకరణ.

పపప్రాజజెకక యొకక ఉదచేద్దేశత్యతం : నితత్య జీవితతంలలో ఆకకక్సీకరణ పప్రాభభావతం దడానిని అరరకటటకటకక తీససుకకోవపలక్సీన చరత్యలక, గగూరరర్చి
తచలకససుకకొనసుట.
పరరకలల్పన

: నితత్య జీవితతంలలో వివిధ సతందరపర్భాలలలో ఆకకక్సీకరణతం వలల్ల జరరుగగు అనరపర్థాలనసు గగూరరర్చి పప్రాయోగ
పపూరర్వకతంగపనన, అతంతరపర్జాలతం నసుతండడ సమమాచడార ససేకరణ దడార్వరపనన తచలకససుకకొని, దడాని నివపరణ
చరత్యలనసు అనవేర్వషషతంచసుట.

పపప్రాజజెకకకకక కపవలసషన వససుత్తవవులక: బతంగపళళా దసుతంపలక, చపక్సీ పపకజెటటల్ల, ఆపషల, అరటటి పతండడల్ల, పరరీక్షనడాళికలక, కకొతత్త ఇనసుప
మమేకకలక, రసపయనడాలక మరరయగు అతంతరపర్జాలతం.
అనసుసరరతంచన విధడాన విధడానడాలక: మమేమగు వివిధ వపరపత్తపతప్రాకల మరరయగు అతంతరపర్జాలతం నసుతండడ సమమాచడారతం ససేకరరతంచతమ.
నితత్య జీవితతంలలో ఆకకక్సీకరణతం జరరగరన తీరరునసు పరరశీలతంచ తచలకససుకకనడాన్నిమగు. ఇనసుప వససుత్తవవులక
ఆకకక్సీజన,తచేమ సమక్షతంలలో తతుపవుల్ప పటకడతం, వవతండడ వససుత్తవవులక చలకమగు పటకడతం, రపగర గగొటభాకలక
ఆకకక్సీకరణతం మగూలతంగప పపడవడతం, ఆహార పదడారపర్థాలక ఆకకక్సీకరణతం చచతందడతం, ఆకకక్సీకరణతం వలన
మనకక కలగగే నషపకలక, ఆకకక్సీకరణతం నిరరోధదితంచడడానికక తీససుకకోవపలక్సీన జజాగగతత్తలక గగూరరర్చి
సమమాచడారపనిన్ని ససేకరరతంచసుట దడార్వరప నివవేదదికనసు తయమారరుచచేయగుట.
పరరచయతం

:

ఒక రసపయన చరత్యలలో ఆకకక్సీజన నసు కలపడతం లలేదడా హహహైడడ ప్రాజన తీసషవవేయటతం దడార్వరప జరరగగే

చరత్యలనసు
"ఆకకక్సీకరణతం" అతందసురరు. ఆకకక్సీకరణతం వలల్ల ఇనసుప వససుత్తవవులక తతుపవుల్ప పటకడతం, వవతండడ వససుత్తవవులక
చలకమగు పటకడతం, రపగర గగొటభాకలక పపడవడతం మరరయగు ఆహార పదడారపర్థాలక మగుకకకపపో వడతం
జరరుగగుతతుతందది. కనసుక ఆకకక్సీకరణ నివపరణకక జజాగగతత్తలక తీససుకకోవపల.

విధడానతం

: కకొనిన్ని రకపల పతండల్లనసు కకోసష కకొతంతససేపవు గపలలలో ఉతంచతచే దడాని కకోసషన తలతం గరోధసుమ రతంగగులలో మమారటతం

జరరుగగుతతుతందది. దదీనిని కకృతత్యతం దడార్వరప తచలకససుకకోవచసుర్చి. కకొనిన్ని ఆహార పదడారపర్థాలక గపలలలో ఉతంచతచే కగమతంగప పపడవడతం
జరరుగగుతతుతందది. దదీనిని చపక్సీ పపకజెటల్లలలోని చపక్సీ నసు బయటకక తీసష ఒక పసేల్లటటలలో రజెతండడ రరోజులక ఉతంచతచే పపడచడైపపో యినటటల్ల
గమనితంచవచసుర్చి. ఇనసుప వససుత్తవవులక తచేమ గల చరోట వపరతం రరోజులకతంచతచే అవి క్షయతం జరరుగగుతతునన్నిటటల్ల తచలకససుత్తతందది . వవతండడ
మరరయగు రపగర ఆకకక్సీకరణతం చచతందచే విధడానడానిన్ని అతంతరపర్జాలతం నసుతంచ సమమాచడారతం ససేకరరతంచతమ. అవి నివపరరతంచసుటకక కపవలసషన
చరత్యలనసు వివిధ పవుసత్తకపల దడార్వరప , అతంతరపర్జాలతం దడార్వరప తచలకససుకకొని నివవేదదిక తయమారరుచచేసషతమ.

1) సమమాచడార ససేకరణ:
వివిధ కపయగగూరలక, పతండడల్ల ఆకకక్సీకరణతం చచతందసుట:
అరటటి పతండడల్ల, బతంగపళళాదసుతంప మరరయగు ఆపషల పతండడల్ల తీససుకకొని వపటటిని కతత్తరరతంచతమ. కకొతంత ససేపటటి తరరువపత వపటటి
కతత్తరరతంచన తలతంపపడై రతంగగునసు పరరశీలతంచతమ. అవి గరోధసుమ రతంగగులలోనికక మమారరనవి. దదీనిని కపరణతం ఆ పతండల్లలలో గల
పపలీఫషనడాల ఆకకక్సీడచేజ్ లలేదడా టటడైరరోసషనవేజ్ అనవే ఎతంజజెడైమగులక.

ఇనసుమగు తతుపవుల్పపటకడతం:
ఇనసుమగునసు తచేమ ఉనన్ని వపతడావరణతంలలో ఎకకకవససేపవు ఉతంచనపవుడడ గరోధసుమరతంగగులలోనికక మమారరుతతుతందది . దదీనినవే మనతం
"ఇనసుమగు తతుపవుల్ప పటటకట" అతందసురరు. పపొ డడగపలలలో లలేదడా ఆకకక్సీజన లలేని గపలలలో ఉతంచనపవుడడ తతుపవుల్ప పటకవవు. దదీని కపరణతంగప
రజెరైలక వతంతచనలక, ఇనసుప పనిమగుటటల్ల, కకటటికక ఊచలక వతంటటివి క్షయతం చచతందసుతడాయి.

తతుపవుల్ప పటటికన ఇనసుప వససుత్తవవులక

ఇనసుమగు తతుప్రాపవుల్ప పటకడడానికక కపరణడాలనసు అనవేర్వషషతంచసుట:
మగూడడ పరరీక్షనడాళికలక తీససుకకోవపల. వపటటిలలో మొదటటి దడానిలలో సగతం వరకక నీరరు పపో సష దడానిలలో ఇనసుప మమేకక సగతం వరకక
మగునసుగగునటటల్ల చచేసషతమ. రజెతండవ దడానిలలో ఒక ఇనసుపమమేకక పపూరరత్తగప వవేడడనీటటిలలో మగునసుగగునటటల్ల ఉతంచతమ. పపడై నసుతండడ
ఆకకక్సీజన నీటటిలలో కరరగర లలోనికక చచేరకకతండడా నీటటిపపడై నననవనసు కకొదదిద్దేగప పపో సషతమ. మగూడవ పరరీక్షనడాళికలలో నీరరు వవేయకకతండడా కకొదదిద్దేగప
కపలర్షియతం కకోల్లరజెరైడడ వవేసష అతందసులలో ఇనసుప మమేకకనసు ఉతంచ మగూడడ పరరీక్షనడాళికలకక గటటికగప రబబ్బరరు మగూతనసు బిగరతంచతమ. ఏడడ
రరోజులక దడాటటిన తదసుపరర వపటటిని పరరశీలతంచతమ:
పరరశీలనలక:

 మొదటటి పరరీక్ష నడాళికలలో ఇనసుపమమేకక తతుప్రాపవుల్ప పటటికనదది
 రజెతండవ పరరీక్షనడాళికలలో ఇనసుపమమేకక తతుప్రాపవుల్ప పటకలలేదసు.
 మగూడవ పరరీక్ష నడాళికలలో ఇనసుపమమేకక కకూడడా తతుప్రాపవుల్ప పటకలలేదసు
నిరర్ణయతం: రజెతండవ పరరీక్షనడాళికలలో ఇనసుపమమేకకకక తచేమ ఉనన్నిదది కపనీ
ఆకకక్సీజన లలేనతందసువలల్ల తతుప్రాపవుల్ప పటకలలేదసు. మగూడవ పరరీక్షనడాళికలలో
ఇనసుపమమేకకకక ఆకకక్సీజన అతందదినపల్పటటికక తచేమ లలేదసు(గపలలలో ఉనన్ని
తచేమనసు కపలర్షియతం కకోల్లరజెరైడడ పపీలర్చివవేసషనదది ) కనసుక అదది తతుప్రాపవుల్ప పటకలలేదసు.
ఇక

మొదటటి

పరరీక్ష

నడాళికలలో

తచేమ,

ఆకకక్సీజన

రజెతండన

లభత్యమగగుచసునన్నితందసువలల్ల మమేకక తతుప్రాపవుల్ప పటటికనదది .
వవతండడ వససుత్తవవులక చలకమగు పటటకట:
వవతండడ, రపగర వససుత్తవవులపపడై రతంగగు పపూత (చలకమగు) ఏరల్పడడతతుతందది. కకొనిన్ని లలోహాలనసు తచేమ గల గపలకక లలేదడా కకొనిన్ని ఆమమాల్లల
సమక్షతంలలో ఉతంచనపవుడడ లలోహ ఆకజెరైక్సీడ్ లనసు ఏరల్పరచడడాతం దడార్వరప అవి వపటటి మమెరరుపవుదనడానిన్ని కకోలలోల్పతడాయి. ఈ చరత్యలనసు
క్షయమగు చచతందడతం అతందసురరు.

వవతండడ సనల్పనసు యొకక క్షయమగు

రపగర నడాణణతం యొకక క్షయమగు

ఆహార పదడారపర్థాలక మగుకకక పపో వడతం:
నననవలక లలేదడా కకొగవవుర్వ పదడారపర్థాలక ఎకకకవ కపలతం నిలర్వ ఉతంచడతం దడార్వరప, ఆకకక్సీకపణతం చచతందది వపటటి రరుచ మరరయగు వపసన
మమారరపపో తడాయి. దదీనినవే సపధడారణతంగప మగుకకకపపో వడతం అతంటభారరు. కపబటటిక ఆహార పదడారపర్థాలనసు ఎకకకవకపలతం ఉతంచడతం దడార్వరప
వపటటిలలో ఆకకక్సీకరణతం చచతందది ఆహారతం పపడవవుతతుతందది.

రగొటటక మగుకకలక మగుకకకపపో వడతం

బతంగపళళాదసుతంపల చపక్సీ మగుకకకపపో వడతం

2) నివపరణ చరత్యలక:
 ఇనసుప వససుత్తవవుల ఉపరరతలతంపపడై ఒక పపొ రలమాతంటటికక యియేరల్పరరససేత్త ఆకకక్సీజన, మరరయగు తచేమ అతందక తతుపవుల్ప పటకవవు.
సమమాచడార ససేకరణ :
మమేమగు ఒక సపడైకకలక షపపవుకక వవళిళ్ళి సపడైకకలక భభాగపలక తతుపవుల్ప పటకకకతండడా ఏతం చచేసపత్తరరో పరరశీలతంచతమ. వపరరు సపడైకకలక చకగతం
యొకక భభాగపలకక నననవ పపూయడతం గమనితంచడామగు. దరరీర్జా వపరర మషనసుకక కకూడడా నననవగగుడడ్డతతో తతుడవడతం
గమనితంచడామగు. నననవతతో పపడై తలమానిన్ని పపూయడతం వలల్ల ఆకకక్సీకరణతం జరరుగకకతండడా చచేయవచర్చిని తచలకససుకకనడాన్నిమగు.

సపడైకకలక భభాగపలనసు మరరయగు కకటటకమషన భభాగపలనసు నననవపపూసషన గగుడడ్డతతో శుభప్రాతం చచేయగుట
 లలోహ తలతంపపడై రతంగగు వవేయడతం దడార్వరప ఈ ఆకకక్సీకరణడానిన్ని నివపరరతంచవచసుర్చి.
మమా యితండల్లలలో గల కకటటికక ఊచలకక తతుపవుల్ప పటకకకతండడా ఏ చరత్యలక తీససుకకతంటభారరో గమనితంచతమ. పప్రాతీ యియేటభా కకటటికక
ఊచలకక పపయితంట్ చచేయడతం దడార్వరప ఆకకక్సీకరణడానిన్ని నివపరరతంచవచర్చిని తచలసషనదది . రజెరైలలేర్వ వతంతచనలకక తతుపవుల్ప
పటకకకతండడా రతంగగు వవేయగుట గమనితంచడతం జరరగరనదది.

ఇతండల్ల గగేటటకక పపయితంటటితంగ్ చచేయగుట

రజెరైలలేర్వ వతంతచనకక పపయితంటటితంగ్ చచేయగుట

 మశగమ లలోహాలనసు తయమారరుచచేయగుట దడార్వరప:
మశగమ లలోహాలనసు తయమారరుచచేయడతం దడార్వరప లలోహక్షయమానిన్ని నివపరరతంచవచసుర్చి. రజెరైలలేర్వ పటభాకలక ఇనసుమగుతతో తయమారరుచచేససేత్త
తతుపవుల్పపటటక అవకపశతం ఉతందది. వపటటిని మశగమలలోహమమెమైన ఉకకకతతో తయమారరుచచేసపత్తరరు. కకొనిన్ని కరపర్మాగపరపలలలో వపడచే పపడైపవులనసు
సపకయిన లలెస్ సపీకలకతతో తయమారరుచచేసపత్తరరు.

 గపలర్వనవడైజతంగ్:
ఇనసుప వససుత్తవవులక తతుపవుల్ప పటకకకతండడా దడానిపపడై జతంక పపూత పపూయడడానిన్ని గపలర్వనవడైజతంగ్ అతందసురరు. యతంతడాప్రాలలలోని కకొనిన్ని
ఇనసుప భభాగపలకక ఈ విధడానతంలలో పపూత పపూసష లలోహ క్షయమానిన్ని అరరకడతడారరు.

 ఆహార పదడారపర్థాలకక యమాతంటటీ ఆకకక్సీడచతంటటల్ల కలకపవుట:
సపధడారణతంగప నననవలక, కకొగవవుర్వలక నిలర్వ ఉతంచసుటకక, ఆకకక్సీకరణతం నివపరరతంచసుటకక యమాతంటటీ ఆకకక్సీడచతంటటల్ల కలకపవుతడారరు.
 చపక్సీ పపత్యకజెటల్లలలో నవడైటటోజన వపయగువవు:
చపక్సీ తయమారరీదడారరులక చపక్సీ ఎకకకవకపలతం నిలర్వ ఉతండడడానికక ఆకకక్సీకరణతం చచతందకకతండడా ఆ పపత్యకజెటల్లలలో నవడైటటోప్రాజన
వపయగువవునసు నితంపవుతడారరు.

విదడాత్యరరర్థా యొకక వపత్యఖమాత్యనతం:
మమేమగు వివిధ పతండల్లనసు కకోసష వపటటికక ఆకకక్సీకరణతం జరరగగే విధడానడానిన్ని పప్రాతత్యక్షతంగప తచలకససుకకనడాన్నిమగు. ఇనసుమగు
తతుప్రాపవుల్పపటటకట

పప్రాయోగ

పపూరర్వకతంగప

తచలకససుకకనడాన్నిమగు.

లలోహాలక

చలకమగు

పటటకటనసు

పరరశీలన

దడార్వరప

తచలకససుకకనడాన్నిమగు. ఆహార పదడారపర్థాలక మగుకకకపపో వటభానిన్ని పప్రాతత్యక్ష పరరశీలన దడార్వరప తచలకససుకకనడాన్నిమగు. వపటటిని నివపరరతంచచే
మమారపర్గాలనసు పప్రాతత్యక్షతం పరరశీలన దడార్వరపనన, అతంతరపర్జాల చతడాప్రాల దడార్వరపనన తచలకససుకకొనడాన్నిమగు.
జజాగగతత్తలక :
 ఇతంటటిలలో మనతం వపడడతతునన్ని ఇనసుమగుతతో చచేసషన యతంతడాప్రాలకక తతుపవుల్ప పటకకకతండడా సరజెరైన చరత్యలక చచేపటభాకల .
 ఇతంటటి కకటటికక ఊచలకక పపయితంటటితంగ్ చచేయమాల.
 మనతం వపడడతతునన్ని సపడైకకలక భభాగపలక తతుపవుల్పపటకకకతండడా నననవతతో శుభప్రాతం చచేయమాల.
 నవడైటటోప్రాజన వపయగువవుతతో నితంపబడని బతంగపళళా దసుతంప చపక్సీ పపత్యకజెటల్లనసు కకొని ఆ పదడారపర్థానిన్ని తనరపదసు.

మగుగరతంపవు :
ఈ పపప్రాజజెకకక దడార్వరప మమేమగు నిజ జీవితతంలలో ఆకకక్సీకరణతం వలల్ల కలగగే నషపకలనసు, అవి నివపరరతంచసుటకక మనతం
తీససుకకోవపలక్సీన చరత్యలనసు గగూరరర్చి తచలకససుకకనడాన్నిమగు. ఆహారతం మగుకకకపపో కకతండడా చపక్సీ పపత్యకజెటల్లకక తీససుకకనన్ని జజాగగతత్తలనసు
గగూరరర్చి తచలకససుకకనడాన్నిమగు.
వనరరులక:


అతంతరపర్జాలతం లలో వికకపపీడడయమా ఆరరకకలక్సీ



బిప్రాటభానికప ఎనసపడైకకోల్లపసేడడయమా



విజజాజ్ఞాన శపసత్తస పవుసత్తకమగులక



గగూగగుల సపరర్చి ఇతంజన

పపప్రాజజెకకక రరపపో రరుక

పపప్రాజజెకకక పసేరరు

: నితత్యజీవితతంలలొ ఆకకక్సీకరణ పప్రాభభావతం, తీససుకకోవపలక్సీన జజాగగతత్తల గగూరరర్చి సమమాచడార ససేకరణ.

తరగత

: 10 వ

విషయతం

: భభౌతక శపసత్తమ
స గు

పపఠశపల

: జలమాల్లపరరషత్ ఉనన్నిత పపఠశపల, లలోలకగగు,పపొ తందనరరు మతండలతం

నిరర్వహణడా సమయతం

: 7 రరోజులక

పరరకరపలక/మగూలమాలక

: అతంతరపర్జాలతం, వపరపత్త పతప్రాకలక, విజజాజ్ఞాన శపసత్తస పవుసత్తకమగులక

పపప్రాజజెకకక వివరపలక

: కకొనిన్ని రకపల పతండల్లనసు కకోసష కకొతంతససేపవు గపలలలో ఉతంచతచే దడాని కకోసషన తలతం గరోధసుమ రతంగగులలో
మమారటతం జరరుగగుతతుతందది. దదీనిని కకృతత్యతం దడార్వరప తచలకససుకకోవచసుర్చి. కకొనిన్ని ఆహార పదడారపర్థాలక గపలలలో
ఉతంచతచే కగమతంగప పపడవడతం జరరుగగుతతుతందది. దదీనిని చపక్సీ పపకజెటల్లలలోని చపక్సీ నసు బయటకక తీసష ఒక
పసేల్లటటలలో రజెతండడ రరోజులక ఉతంచతచే పపడచడైపపో యినటటల్ల గమనితంచవచసుర్చి. ఇనసుప వససుత్తవవులక తచేమ గల
చరోట వపరతం రరోజులకతంచతచే అవి క్షయతం జరరుగగుతతునన్నిటటల్ల తచలకససుత్తతందది . వవతండడ మరరయగు రపగర ఆకకక్సీకరణతం
చచతందచే విధడానడానిన్ని అతంతరపర్జాలతం నసుతంచ సమమాచడారతం ససేకరరతంచతమ. అవి నివపరరతంచసుటకక కపవలసషన
చరత్యలనసు వివిధ పవుసత్తకపల దడార్వరప , అతంతరపర్జాలతం దడార్వరప తచలకససుకకొని నివవేదదిక తయమారరుచచేసషతమ.

పపప్రాజజెకకక ఫలతడాలక :

మమా యొకక ఉపపధడాత్యయగులక, సహ విదడాత్యరరుర్థాలతతో మరరయగు మమా తలల్లదతండడప్రాలతతో మమా
అభిపపప్రాయమాలనసు పతంచసుకకనడాన్నిమగు. దచడైనతందదిత జీవితతంలలో ఆకకక్సీకరణతం జరరగగే పరరసషర్థాతతులనసు
చరర్చిలక చచేయడతం దడార్వరప, పవుసత్తకపల పఠనతం దడార్వరప తచలకససుకకనడాన్నిమగు. నిజ జీవితతంలలో
ఆకకక్సీకరణతం జరగకకతండడా తీససుకకోవపలక్సీన చరత్యలనసు గగూరరర్చి తచలకససుకకనడాన్నిమగు.

మమా గగూ
గ పవు పని విభజన చచేససుకకని చతడాప్రాలనసు ససేకరరతంచడతం జరరగరనదది.
గగూ
గ పవులలోని సభగుత్యల వివరపలక మరరయగు పని విభజన:
వరరుస సతంఖత్య

సభగుత్యని పసేరరు

అపల్పగరతంచన పని

1
2
3
4
5
సమరరల్పతంచన తచేదదీ :

సతంతకపలక

