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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 1 

Class 1 Summaries 

 

 What is a computer? 

Computer అంటే ఏమిటి? 

 Working with Computer. 

Computer తో పనిచేయటం. 

 Parts of computer. 

Computer లోని భాగాలు. 

 How to switch on Desktop, laptop or notebook computer. 

Desktop, laptop లేక notebook computer లని ఎలా switch on చేసా్తము? 

 Difference between mouse and touchpad. 

Mouse మరియు touchpad మధ్య  తేడాలు.? 

 How to operate desktop, laptop or notebook. 

Desktop, laptop లేక  notebook లని ఎలా operate చేయాలి? 

 How to shut down computer? 

Computer ని ఎలా shutdown చేయాలి? 

Explain about this class before start. 

 ా స్  మలలేయ టుడు   ఈ సా్  రరిం  వరరింంంి. 

Now let’s start video! 

ఇుడు   వీియోని start చేదా్దము! 

 

1. To stop video time at 1 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what will we learn today? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, మనము ఈ రొజు మనము ఏమి నేరుు కుంటాము 

అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

2. To stop video time at 1 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video on given time and ask what is a computer? 

ఇ ు న సమయంలో వీియోని ఆపంి, computer అంటే ఏమిటి?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

3. To stop video time at 2 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop the video here and ask, what are people doing people in this picture. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ picture లోని మనుషులు ఏమి 

చేసా్తనా్న రు?అని అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

4. To stop video time at 2 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask can we use computers for these tasks? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ పనులకు మనము computer ని 

వాడరచ్చు ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

5. To stop video time at 3 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students if they have any doubt. 

ఇకక డ వీియో ని ఆపంి, వద్దయ రుులని వారికేమనా్న  సందేహాలు 

ఉనా్న యా?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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6. To stop video time at 3 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what all can one do with computers? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, computer తో ఏమేమి చేయరచ్చు ? అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

7. To stop video time at 4 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask if one can use computers in a ‘Library’ or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, computers ని లైబ్రరీలో ఉపయోగంంరచ్చు  

లేద్ద?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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8. To stop video time at 4 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if one can use computers in a ‘Bank’ or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, computers ని ‘Bank’లో ఉపయోగంంరచ్చు  

లేద్ద ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

9. To stop video time at 5 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if one can use computers in a ‘Railway station’ or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,computers ని ‘Railway station’ లో 

ఉపయోగంంరచ్చు  లేద్ద?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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10. To stop video time at 6 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask why we use a ‘Radio’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Radio’ ని మనము ఎందుకు 

ఉపయోగసా్తము?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

11. To stop video time at 6 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why we use ‘TV’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, మనము ‘TV’ ని ఎందుకు ఉపయోగసా్తము?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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12. To stop video time at 7 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask what all of you use for drawing? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,drawing గీయటానికి మీరంలరు ఏమి 

వాడతారు?అని అడగంి.   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

13. To stop video time at 8 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask if you can blow a balloon with help of computers or 

not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, computers సహాయంతో బెలూన్ ని ఊలగలరా 

లేద్ద?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

14. To stop video time at 8 minute 46 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask them if they can do simple math like addition or 

subtraction by using computers? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, కూికలు లేక తీసివేతలు లాంటి తేలికైన 

లెకక లు computers సహాయంతో వాళ్ళర  చేయగలరా ?అని అడగంి. 

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

15. To stop video time at 9 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they can draw on computer or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  computer మీల drawing గీయగలరా 

లేద్ద ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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16. To stop video time at 9 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they can bake bread by using computers? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,ఆపి వాళ్ళర  computers ఉపయోగం  bread బేక్ 

చేయగలరా?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

17. To stop video time at 10 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask there are how many types of computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,ఆపి అకక డ ఎనాి  రాలైన computers 

ఉనా్న యి?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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18. To stop video time at 13 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask which computer they have, on which they are working? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  ఏ computer ని కలిగ ఉనా్న రు  ,దేని 

పైన పనిచేసా్తనా్న రు?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

 

19. To stop video time at 14 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask how to open a laptop or a notebook? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, laptop లేక notebook ని ఎలా open చేయాలి?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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20. To stop video time at 15 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask what is this screen called which is shown in the given video? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో చూపిం న screenని ఏమంటారు 

?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  

21. To stop video time at 20 minute 55 seconds in VLC Media Player.  

Stop video and ask students to move the pointer by using mouse/touchpad as 

explained in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో వరరిం న వధ్ముగా pointer ని  

mouse/touchpad  ఉపయోగం  కదిలింంమని అడగంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

22. To stop video time at 21 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask how to shutdown the computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, computer ని ఎలా shutdown చేయాలి?అని 

అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి.  
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 2 

Class 2 Summaries 

 

 What is a computer? 

Computer అంటే ఏమిటి? 

 Working with Computer. 

Computer తో పనిచేయటం. 

 Parts of computer. 

Computer లోని భాగాలు. 

 How to switch on Desktop, laptop or notebook computer. 

Desktop, laptop లేక notebook computer లని ఎలా switch on చేసా్తము? 

 Difference between mouse and touchpad. 

Mouse మరియు touchpad మధ్య  తేడాలు.? 

 How to operate desktop, laptop or notebook. 

Desktop, laptop లేక  notebook లని ఎలా operate చేయాలి? 

 How use ‘Line tool’? 

‘Line tool’ ని ఎలా ఉపయోగంచ్చలి? 

 Draw some picture with help of ‘Line tool’. 

‘Line tool’సహాయంతో కనాి  pictures ని గీయంి? 

 How to use ‘Eraser tool’? 

‘Eraser tool’ ని ఎలా వాడాలి? 

 How can shut down computer. 

Computer ని ఎలా shutdown చేయాలి? 

Explain about this class before start. 

 ా స్  మలలేయ టుడు   ఈ సా్  రరిం  వరరింంంి. 

Now let’s start video. 

ఇుడు   వీియోని start చేదా్దము! 
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23. To stop video time at 19 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask what have they learnt in previous class? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, కింలటి సా్  లో వాళ్ళర  ఏమి 

నేరుు కున్నా రు?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

24. To stop video time at 25 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask where all we can use a computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , మనము computer ని ఎకక డెకక డ 

ఉపయోగంంరచ్చు ? అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి 
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25. To stop video time at 49 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what all work can we do with help of computers? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , computers సహాయంతో మనము ఏమేమి 

పనులు చేయరచ్చు ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి 

 

26. To stop video time at 1 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how many types of computers are there? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఎనాి  రాలైన computers ఉనా్న యి?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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27. To stop video time at 1 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what is the difference between ‘Mouse’ and ‘Touch 

pad’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Mouse’ మరియు ‘Touchpad’ మధ్య  ఉనా  

తేడాలు ఏమిటి?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

28. To stop video time at 2 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to switch on the computers? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, computers ని ఎలా switch on చేయాలి?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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29. To stop video time at 2 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they know what is the correct method to open 

Laptop/Notebook computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, Laptop/Notebook computer ని open చేయటానికి 

సరైన పలతాి వాళ్ర కి తెలుస్త?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి 

 

30. To stop video time at 3 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ రొజు వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కుంటారు ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 



   

20 
 

 

 

 

31. To stop video time at 4 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

 
 

Stop video here and ask what is MS-Paint and why we use it? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint అంటే ఏమిటి ద్దనిని మనము 

ఎందుకు వాడతాము?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

32. To stop video time at 5 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

 
 

Stop video here and ask them if they can open MS-Paint file? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  MS-Paint file ని ఓపెన్ చేయగలరా?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

33. To stop video time at 6 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా ‘start button’ 

ని click చేయమని వద్దయ రుులని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

34. To stop video time at 7 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Accessory’ option as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా ‘Accessory’ 

option ని click చేయమని వద్దయ రుులని అడగంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

35. To stop video time at 7 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the Paint option as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా ‘Paint’ option 

ని click చేయమని వద్దయ రుులని అడగంి. 

 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   ఒకస్తరి చెక్ చేసి తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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36. To stop video time at 8 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look in front on the screen and tell what is 

this called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని screenని ఎదురుగా చూసి దీనిని 

ఏమంటారు?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

37. To stop video time at 9 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask them if they can tell what is this box called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ boxని ఏమంటారు వాళ్ళర  చెపడు గలరా?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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38. To stop video time at 9 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask them if they know what are these buttons called and for 

what purpose are they used? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ buttons ని ఏమంటారు,వీటిని దేనికొసం 

వాడతారు వాళ్ర కి తెలుస్త?అని అడగంి. 

 

39. To stop video time at 9 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to use these buttons? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ buttonsని ఎలా వాడతారు ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

18.To stop video time at 12 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to minimize the MS-Paint file as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా 

MS-Paint file ని Minimize చేయమనిఅడగంి తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 
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19.To stop video time at 13 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Restore button’ as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని  వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Restore button’ మీల click చేయమని  అడగంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

20.To stop video time at 13 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask what is ‘Task bar’? 

ఇకక డ వీియని ఆపంి, ‘Task bar’ అంటే ఏమిటి ?అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

21.To stop video time at 14 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

 



   

25 
 

Stop video here and ask what is this tool called which is highlighted in red 

circle? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, red circle లోhighlight చేయరిన toolని 

ఏమంటారు?అని అడగంి.   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి 

 

40. To stop video time at 14 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why we use ‘Line tool’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, మనము ‘Line tool’ ఎందుకు వాడతాము?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి 

 

41. To stop video time at 16 minute 25 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask which tool will be used to draw this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ pictureని గీయటానికి ఏ tool వాడతాము?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

42. To stop video time at 17 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ as shown in the video and 

then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న 

వధ్ముగా‘Line tool’ ని select చేయమని అడగంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి.   

 

43.  To stop video time at 17 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి  వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

ఒక line ని గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి.   

 

44. To stop video time at 18 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.ఇుడు   వీియోని చెక్ చేసి మరకస్తరి play 

చేయంి.   

 

45. To stop video time at 18 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask how to erase or rub out the pictures? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, pictures ని ఎలా చెరపాలి లేక రుదా్దలి?అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

46. To stop video time at 19 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Eraser tool’ as shown in the video 

and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Eraser tool’ ని select చేయమని అడగంి. 

 

47. To stop video time at 19 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to erase the line as shown in the video and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

line ని erase(చెరపటం)చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి 

 

 

48. To stop video time at 20 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

చేయమని అడగంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.   

 

 

49. To stop video time at 20 minute 14 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask which tool will be used to draw this picture? 

 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,  ఈ picture ని గీయటానికి ఏ tool వాడతాము? 

అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

50. To stop video time at 21 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ as shown in the video and 

then play the video again. 

 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ ని select చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

51. To stop video time at 21 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

line ని గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

52. To stop video time at 21 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

line ని గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

53. To stop video time at 22 minute 18 seconds in VLC Media Player. 



   

29 
 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

line ని గీయమని అడగంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి,వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

54. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to close MS-Paint file? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint file ని close చేయటం ఎలా?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

55. To stop video time at 22 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Close button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘close button’మీల కి స్క్ చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

56. To stop video time at 23 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on ‘Don’t save’ button as shown in the 

video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Don’t save’  button మీల click చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

57. To stop video time at 23 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know how to shut down the computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,computer ని ఎలా shut down చేయాలో వాళ్ర కి 

తెలుస్త? అని అడగంి..   

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

58. To stop video time at 23 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘start button’ ని  click చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

59. To stop video time at 24 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Shut down’ option as shown in 

the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘shut down’ option ని click చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 3 

Class 3 Summaries 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

మీ laptop/notebook ని switch on చేయంి. 

 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ని open మరియు operate చేయటం ఎలా? 

 How to use line tool. 

Line tool ని వాడటము ఎలా? 

 Use of eraser tool  

Eraser tool ఉపయోగాలు ఏమిటి?  

 How to make star, bat, home, sword, paper plane and plough. 

నక్షబ్తం, బ్యయ ట్, ఇలుస్,కతి,ాాగతు వమానం మరియు న్నగలి 

మలలైనవాటిని ఎలా గీయాలి? 

 How to shut down computer. 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి. 

Now let’s start class. 

ఇుడు   సా్  మలలుపెడద్దము. 

 

60. To stop video time at 18 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask them if they remember what they learnt in previous 

class? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, కింలటి సా్  లో వాళ్ళర  నేరుు కునా వ రరాుకు 

ఉనా్న యా?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

61. To stop video time at 34 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what happens with ‘Power button’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Power button’ తో ఏమి జరురతుంది ?అని 

అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

62. To stop video time at 53 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why we use ‘Mouse and Touch pad’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Mouse మరియు Touch pad’ ని మనము 

ఎందుకు వాడతాము?అని అడగంి. 

 



   

34 
 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

63. To stop video time at 1 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how many buttons are there in ‘Mouse and Touch pad’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Mouse మరియు Touch pad’ లో ఎనిా  buttons 

ఉనా్న యి?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

64. To stop video time at 1 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why do we use ‘Line tool’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Line tool’ ని మనము ఎందుకు వాడతాము? 

అని అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

65. To stop video time at 1 minute 57seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why do we use ‘Eraser tool’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Eraser tool’ని మనము ఎందుకు వాడతాము? 

అని అడగంి.  

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

66. To stop video time at 2 minute 11seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what ‘Task bar’ is? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,’Task bar’ అంటే ఏమిటి ? అని అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

67. To stop video time at 2 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what is MS-Paint and why we use it? 

ఇకక డ వీియో ని ఆపంి, MS-Paint అంటే ఏమిటి ద్దనిని మనము 

ఎందుకు వాడతాము?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

68. To stop video time at 2 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what is ‘Toolbox’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Toolbox’ అంటే ఏమిటి ?అని అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

69. To stop video time at 3 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know how many methods are there to open 

MS-Paint file? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint file ఎనాి  పలతాులు ఉనా్న యి ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

70. To stop video time at 3 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to open the MS-Paint file and then play the 

video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా MS-Paint file 

ని open చేయమని వద్దయ రుులని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

71. To stop video time at 4 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to move the pointer to the ‘Start button’ and 

then ask them to click left button on it, a box will appear as shown in the video 

and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, pointer ని ‘Start button’ లగ గరకి తీస్తకువెళ్లస్ 

ద్దనిపైన left button ని click చేయమని వద్దయ రుులని అడగంి,వీియోలో 

చూపిం న వధ్ముగా ఒక box రసా్తంది.తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

72. To stop video time at 4 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then click on 

‘Accessory’ option as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘All program’ మీల click 

చేయమనంి తరువాత‘Accessories’ option మీల click చేయమనంి. 

.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

73.  To stop video time at 4 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Paint’ option as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వీియో లో చూపిం న వధ్ముగా ‘Paint’ 

option ని click చేయమని వద్దయ రుులని అడగంి. 

 Now just check whether MS-Paint file has opened or not and then play the 

video again. 

ఇుడు   MS-Paint file open అయియ ంద్ద లేద్ద చెక్ చేయంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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74. To stop video time at 5 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియొ ఆపంి,ఈ రొజు వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కుంటారు?అని  

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

75. To stop video time at 6 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what the given picture is called? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వాళ్ర  ఎదురుగా ఉనా  picture ని 

చూసి ఆ picture ని ఏమంటారొ చెపడు మనంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

76. To stop video time at 6 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they can make this picture or not and what tool 

will be used to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ pictureని గీయగలరా లేద్ద మరియు 

ఈ picture ని గీయటానికి ఏ tool వాడతారు?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

77. To stop video time at 7 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ని select చేస్తకని 

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా line ని గీయమని అడగంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

78. To stop video time at 7 minute 53 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

79. To stop video time at 8minute 08 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

80. To stop video time at 8 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

81. To stop video time at 8 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

82. To stop video time at 8 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a window of the house as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

ఇంటి యొకక  కిటికీని గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

83. To stop video time at 8 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

84. To stop video time at 9 minute 17seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

85. To stop video time at 9 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

86. To stop video time at 10 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

87. To stop video time at 13 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to delete this picture? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ఈ picture ఎలా delete చేయాలి 

?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

88. To stop video time at 14 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select all options as shown in the video and 

then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

select all option ని select  చేయమని అడగంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

89. To stop video time at 14 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to delete the picture as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

picture ని delete చేయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

90. To stop video time at 14 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what is the given picture is called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఇ ు న picture ని ఏమంటారు?అని అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

91. To stop video time at 14 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

 
 

Stop video here and ask if they can make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ  picture ని గీయగలరా?అని అడగంి 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

92. To stop video time at 14 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what tool will they use to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ  picture ని గీయటానికి వాళ్ళర  ఏ tool 

వాడతారు?అని అడగంి 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

93. To stop video time at 15 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ని select చేస్తకని 

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా line ని గీయమని అడగంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

 

94. To stop video time at 15minute 31 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

95. To stop video time at 15 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.   

96. To stop video time at 17 minute 09 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to look in front on the screen and tell what the 

given picture is called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ఎదురుగా ఉనా  screen చూసి 

ఇ ు న picture ని ఏమంటారు?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

97. To stop video time at 17 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ ని select చేస్తకని line గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

98. To stop video time at 17 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

99. To stop video time at 18 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

 Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి,వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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100. To stop video time at 18 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look on the screen and tell what the given 

picture is called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని screen చూసి ఇ ు న picture ని 

ఏమంటారు?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

 

101. To stop video time at 18 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they can make this picture? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

102. To stop video time at 18 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what tool will they use to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయటానికి ఏ tool 

వాడతారు ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

103. To stop video time at 19 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న 

వధ్ముగా‘Line tool’ ని select  చేస్తకని line గీయమని అడగంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.   

 

104. To stop video time at 19 minute 14 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

105. To stop video time at 19 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

106. To stop video time at 20 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. To stop video time at 21 minute 12 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to draw the picture of ‘Sword’ and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

కతినాి గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

108. To stop video time at 21 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ ని select చేస్తకని line గీయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

109. To stop video time at 21 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.  తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

110. To stop video time at 22 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.   
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111. To stop video time at 23 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to close the MS-Paint file? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint file ని close చేయటం ఎలా?అని  

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

112. To stop video time at 23 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the close button as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

close button ని click చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

  

 

113. To stop video time at 23 minute 11 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask how to shut down the computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,computer ని shut down చేయటం ఎలా?అని  

అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

114. To stop video time at 23 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

Now just check whether the students have shut the down the computer or not 

and then play the video again. 

ఇుడు   వద్దయ రుులు computer ని shut down చేశారా లేద్ద ? తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 4 

Class 4 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch it on. 

మీ laptop/notebook ని open చేసి switch on చేయంి. 

 How to open MS-Paint file and operate it? 

MS-Paint file ని open చేయటము మరియు వాడటం ఎలా? 

 How to use ‘Thickness of the Line’? 

‘Thickness of the Line’ ని ఎలా ఉపయోగంచ్చలి? 

 Use of color palette. 

Color palette ఉపయోగం ఏమిటి? 

 You will draw some pictures with help of ‘Line tool’, Thickness of the line’ and 

‘Color palette’. 

మీరు ‘Line tool’, Thickness of the line’ మరియు ‘Color palette’ సహాయం తో 

కనాి  pictures గీసా్తరు. 

 How to shut down computer. 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి? 

Now let’s start class. 

ఇుడు   సా్  మలలుపెడద్దము. 

115. To stop video time at 32 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask which shortcut command is used to delete the whole 

sheet? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ షీట్ అంతటినీ delete చేయడానికి ఏ 

shortcut command వాడతారు?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

116. To stop video time at 1 minute 22 in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask students to open the MS-Paint file and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file ని open చేయమని 

అడగంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

117. To stop video time at 1 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

   
Stop video here and ask students whether they have opened MS-Paint or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file ని open చేశారా 

లేద్ద?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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118. To stop video time at 2 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to move their pointer to ‘Start button’ and ask 

to click once at this button and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ర  pointer ని ‘Start button’ 

లగ గరకి తీస్తకువెళ్లస్ ఈ button ని ఒకస్తరి click చేయమనoి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

119. To stop video time at 2 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then 

‘Accessory’ option and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘All program’ మీల తరువాత 

‘Accessory’ option మీల click చేయమనoి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

120. To stop video time at 2 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the Paint option as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా  

Paint option మీల click చేయమనoి. 

Just check if they have done it and then play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

121. To stop video time at 3 minute 36 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask them if they can tell which option is highlighted by red 

circle? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, red circle తో ఏ option highlight చేయరింది? 

అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

122. To stop video time at 4 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how have these line been drawn? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ lines ఎలా గీయరడాాయి? అని అడగంి. 

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

123. To stop video time at 5 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ and then select the 

thinnest size of the line as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ని select చేసి తరువాత సనా ని line size ని select చేయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

124.  To stop video time at 5 minute 27 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమని అడగంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

125. To stop video time at 5 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the second number of the size and 

draw the second line as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

రండర size line ని select చేసి,రండర lineని గీయమనంి .తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

126. To stop video time at 6 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

127. To stop video time at 6 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the thickest size of the line and draw 

as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

మంలమైన line ని సెలెక్ ్ చేసి, గీయమనంి. 

 

 

Just check if they have done it and then play the video again. 

అవ పూరయాితే, చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి 

 

128. To stop video time at 6 minute 46 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask what is Color palette and why we use it? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, Color palette అంటే ఏమిటి ద్దనిని మనము 

ఎందుకు వాడతాము?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

129. To stop video time at 7minute 37 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how will make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,మనము ఈ  picture ని ఎలా గీసా్తము?అని 

అడగంి. 

 

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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130. To stop video time at 9minute 13seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select line tool and then select thinnest line 

size and draw a line as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ని select చేసి తరువాత సనా ని line size ని select చేయమనంి  

మరియు line ని గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

131. To stop video time at 9 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select another color from color palette and 

also select the second size of line as shown in the video and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color palette నుం  మరక color ని select చేయమనంి మరియు line size 

 లోస్  రండరడానాి  కూడా సెలెక్ ్చేయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

132. To stop video time at 10 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and select the third size of 

the line and draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color ను మారిు  line size లో మూడర ద్దనాి  select చేసి line ని 

గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

133. To stop video time at 10 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమనంి. 

Now just check and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

134.  To stop video time at 10 minute 50 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to how to make this picture or which tool is 

required for drawing this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ఈ picture ని ఎలా గీయాలి లేక ఈ 

picture ని గీయటానికి ఏ tool అరసరము?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

135. To stop video time at 11 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ and then select the 

appropriate size of the line and also change the color of the line and then draw a 

line as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ని select చేసి తరువాత సరైన line size ని select చేయమనంి.  

మరియు line color ని మారిు  తరువాత line ని గీయమనంి. 

 

136.  To stop video time at 12minute 01 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color ని మారిు  గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

137. To stop video time at 12 minute 40 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color ని మారిు  గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

138. To stop video time at 12 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color ని మారిు  గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

139. To stop video time at 12 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the windows of 

the house as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color ని మారిు  ఇంటి యొకక  కిటికీలు గీయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

140. To stop video time at 15 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

color ని మారిు  ఇంటి యొకక  కిటికీలు గీయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

141. To stop video time at 15 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a door of the house as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

ఇంటి తలుు గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

Just check, if they have done it and then play the video again. 

ఇుడు   చెక్  చేయంి వాళ్ళర  ద్దనిని గీస్త ాతరువాత  వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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142. To stop video time at 16 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they can close MS-Paint? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  MS-Paint ని close చేయగలరా?అని అడగండి. 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

143. To stop video time at 17 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to shut down the computer? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, Computer ని ఎలా shut down చేయాలి ?అని 

అడగండి. 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 5 

Class 5 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on.    

మీ computer/notebook ని open చేసి switch on చేయండి.                                                                                                                                                                                                                  
 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ని open చేయటము మరియు వాడటం ఎలా? 

 How to use line tool. 

Line tool ని ఎలా వాడాలి? 

 Use of Color palette. 

Color palette ఉపయోగం ఏమిటి? 

 How to make triangle, multiple triangles, and a house using color palette. 

ట్రయాంగిల్,అనేక ట్రయాంగిల్్ మరియు ఇలలు  color palette ఉపయోగించి గీయట్ం. 
 We will make a Mountain, River, Boat, Flag and Tree etc. 

మనము క ండ,నద,ిపడవ,జ ండా మరియు చెట్టు  ముదల ైనవి గీస్ాా ము. 
 How to shut down computer.   

మీ computer ని ఎలా shut down చేయాలి?  

 

144. To stop video time at 44 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask why we use ‘Color box’ 1? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,మనము ‘Colour box’ ని ఎందుకు వాడతాము 

?అని అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

145. To stop video time at 1 minute 01seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why we use ‘Thickness of the Line’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,మనము ‘Thickness of the Line’ని ఎందుకు 

వాడతాము ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

146. To stop video time at 1 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask why we use ‘Color palette’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,మనము ‘‘Color palette’ని ఎందుకు వాడతాము 

?అని అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

147. To stop video time at 1 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask them if they know how to change the color of the line?  

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,line యొకక  color ని మారు టం వాళ్ర కి తెలుస్త 

?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

148. To stop video time at 2 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

 
 

Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video  

again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, విదాారథు లని MS-Paint file ని open చేయమని 

అడగంి. . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

149. To stop video time at 2 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask them if they remember how to open MS-Paint file? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint file ని ఎలా open చేయాలో వాళ్ళర  

రరాుంచ్చకునా్న రా?అని అడగంి.   
 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

150. To stop video time at 2 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘Start button’ మీద  click చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

151. To stop video time at 3 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then select 

‘Accessory’ option as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  ‘All 

program’ మీల  click చేయమనంి తరువాత ‘Accessory’ option ని select 

చేయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

152. To stop video time at 3 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Paint’ option as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘Paint’ option మీల  click చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్  చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

153. To stop video time at 3 minute 45 seconds in VLC Media Player. 



   

67 
 

Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  ఈ రొజు ఏమి నేరుు కుంటారు?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

 

154. To stop video time at 4 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what is it? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ర  ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూసి అదేమిటి? చెపడు మనంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

155. To stop video time at 4 minute 24 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask them if they can make this picture or not and what tool 

will be used to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయలరా లేద్ద మరియు 

ఈ picture ని గీయటానికి ఏ tool వాడతారు?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

156. To stop video time at 5 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and also ask to select any 

color from ‘Color palette’ and draw line as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘Line tool’ ని select చేయమనంి మరియు‘Color palette’నుం  ఏదైన్న 

కలర్ select చేసి line ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

157. To stop video time at 5 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

గీయమనంి. 

Now Just check if they have done so and then play the video again. 
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ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

158. To stop video time at 5 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students how to delete/erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ picture ని ఎలా delete/erase చేయాలి?అని 

వద్దయ రుులని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

159. To stop video time at 6 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

if they can make this Picture? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ర  ఎదురుగా ఉనా  picture ని 

చూసి వాళ్ళర  దీనిని గీయగలరా?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

160. To stop video time at 6 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then select any color 

from ‘Color palette’ and then draw line as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

‘Line tool’ ని select చేయమనంి తరువాత ‘Color palette’ నుం  ఏదో ఒక  

color ని select చేసి line ని గీయమనంి. తరువాత  వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

161. To stop video time at 7 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా 

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

162. To stop video time at 7 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and then draw as shown in 

th e video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color ని మారు మనంి తరువాత  

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా గీయమనంి. 

163. To stop video time at 8 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color ని మారు మనంి తరువాత  

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా గీయమనంి. 

 

164. To stop video time at 8 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color ని మారు మనంి తరువాత  

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా గీయమనంి. 

165. To stop video time at 9 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color ని మారు మనంి తరువాత  

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా గీయమనంి. 

166. To stop video time at 9 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and then draw as shown in 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color ని మారు మనంి తరువాత  

వీియోలో చూపిం న వధ్ముగా గీయమనంి. 

Now just check whether the students have completed the drawing or not and 

then play the video again. 

ఇుడు    వద్దయ రుులు drawing పూరి ాచేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

 

167. To stop video time at 11 minute49 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then select any color 

from ‘Color palette’ and then draw line as shown in the video and then play the 

video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘Line tool’ ని select చేయమనంి తరువాత ‘Color palette’నుం  ఏదైన్న 

కలర్ select చేసి line ని గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

168. To stop video time at 11 minute 56seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

169. To stop video time at 13 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

170. To stop video time at 13 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని color మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

171. To stop video time at 14 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

172. To stop video time at 16 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a “River’ and erase extra line as 

shown in the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  ఒక 

నదిని గీసి ఎకుక రగా ఉనా  line ని చెరపమనంి .తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

173. To stop video time at 18 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw Boat as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

పడరని గీయమనంి.  

Now just check, if they done so, and then play the video again 

ఇుడు   వద్దయ రుులు drawing పూరి ాచేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

174. To stop video time at 19 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని color మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి.  

175. To stop video time at 20 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

176. To stop video time at 21 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color of color box 1 and draw as 

shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని color box 1 ని మారిు  వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

Now just check, if they have done so and then play the video again. 

ఇుడు   వద్దయ రుులు drawing పూరి ాచేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 
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177. To stop video time at 22 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the first part of 

the flag as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని color ని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా జండా లోని మలటి భాగానాి  గీయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

178. To stop video time at 24 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the second part 

of the flag as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని color ని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా జండా లోని రండర భాగానాి  గీయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

179. To stop video time at 27 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the base of the 

flag as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని color ని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా జండా లోని కింది భాగానాి  గీయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

180. To stop video time at 27 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

Now just check whether students have completed the picture or not and then 

play the video again. 

వద్దయ రుులు drawing పూరి ాచేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
 

181. To stop video time at 27 minute 33 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేసి computer 

ని shut down చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 6 

Class 6 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

మీ laptop/notebook ని open చేసి switch on చేయండి. 
 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ని open చేయట్ం మరియు operate చేయట్ం ఎలా. 
 How to use line tool. 

Line tool ని ఎలా ఉపయోగించాలి. 
 Use of fill with color. 

Fill with color ఉపయోగం. 
 How to make alphabets Word, triangle, star and home using with line tool and 

fill with color. 

Line tool మరియు fill with color తో alphabets Word, triangle, star మరియు  

home ఎలా గీయాలి. 
How to shut down computer. 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి. 
182. To stop video time at 45 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask why we use the Colour Box 1? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,మనము ‘Colour box’ 1 ని ఎందుకు వాడతాము? 

అని అడగంి.  

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

183. To stop video time at 1 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask why we use ‘Thickness of the line’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,మనము ‘Thickness of the Line’ని ఎందుకు 

వాడతాము ?అని అడగంి 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

184. To stop video time at 2 minute 11 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, విదాారథు లని MS-Paint file ని open చేయమని 

అడగంి.  

 

 

185. To stop video time at 2 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask them if they remember how to open MS-Paint file? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint file ని ఎలా open చేయాలో వాళ్ళర  

రరాుంచ్చకునా్న రా?అని అడగంి.  
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

186. To stop video time at 2 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

  

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘Start button’ మీద  click చేయమని అడగంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

187. To stop video time at 3 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then select 

‘Accessories’ option as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  ‘All 

program’ మీల click చేసి తరువాత ‘Accessories’ option ని select 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
 

188. To stop video time at 3 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Paint’ option as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘Paint’ option మీల click చేయమనంి. 
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Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 
 

189. To stop video time at 3minute 42 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask them if all they have opened MS-Paint file or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని  వాళ్ స్ంలరు MS-Paint file ని open 

చేశారా లేద్ద? అని అడగంి.  

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

190. To stop video time at 3 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ రొజు  వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కుంటారు?అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

191. To stop video time at 4 minute 31seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to make alphabets using line tool which is 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  line 

tool ఉపయోగం  alphabets గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
 

192.  To stop video time at 5 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then select appropriate 

size of the line and draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘ line tool’ select చేసి సరైన size ని 

select చేస్తకని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
 

193.  To stop video time at 6 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw alphabets ‘F’ and ‘Y’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

alphabets ‘F’ మరియు ‘Y’ ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

   

194. To stop video time at 7 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw alphabets ‘E’ and ‘H’ as shown in the 

video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

alphabets ‘E’ మరియు ‘H’ ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

195. To stop video time at 8 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw alphabets ‘I’ and ‘X’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

alphabets ‘I’ మరియు ‘X’ ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

196. To stop video time at 9 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

197. To stop video time at 11 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి.   

198. To stop video time at 12 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to erase the picture as shown in the video and 

then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

picture ని చెరపమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

199. To stop video time at 12 minute 44 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask what is ‘Filling with color’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Filling with color’ అంటే ఏమిటి?అని 

అడగంి. 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

200. To stop video time at 13 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they know what all things you need to take care of 

while using ‘Fill in with color’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Fill in with color’ ని వాడేటుడు   మీరు జాబ్గత ా

రహంంరలిసిన వషయాలు ఏమిటి?అని అడగంి. 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

201. To stop video time at 14 minute 14 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask them to look at the given picture and tell if they can 

make this picture or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఇ ు న picture ని చూసి వాళ్ళర  ఆ picture ని 

గీయగలరా లేద్ద?అని అడగంి. 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

202. To stop video time at 15 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw a triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘ line tool’ ని select చేసి 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ఒక triangle ని గీయమనంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  
 

203. To stop video time at 15 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Fill in with color’ and then select any 

color and ask to fill inside the triangle as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘Fill in with color’ ని select చేసి 

ఏదైన్న color ని select చేస్తకని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా triangle 

లోపల color ని నింపమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 
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204. To stop video time at 15 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని ఎలా చెరపాలి?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

205. To stop video time at 16minute 01 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what this picture is about? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  picture ని 

చూసి అదేమిటి ? చెపడు మనంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

206. To stop video time at 16 minute 15 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask them if they know which tool will be used to make this 

picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ఈ picture ని గీయటానికి ఏ tool ని 

వాడతారు? అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

207. To stop video time at 16 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask if they can draw this picture or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా 

లేద్ద? అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

208. To stop video time at 17 minute 24 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw a triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘ line tool’ ని select చేసి 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ఒక triangle ని గీయమనంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  
 

209. To stop video time at 18 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw inverted triangle on the first triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

మలటి  triangle లో inverted triangle ని గీయమనంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

210. To stop video time at 19 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to fill the color inside the picture as shown in 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

picture లోపల color ని నింపమనంి.  

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

211. To stop video time at 19 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what this picture is about? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  picture ని 

చూసి అది ఏమిటి?చెపడు మనంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

212. To stop video time at 19 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask which tool will be used for this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ఈ picture ని గేయటానికి ఏ tool 

వాడతారు?అని అడగంి. 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

213. To stop video time at 19 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they can draw this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా? 

అని అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

214. To stop video time at 20 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw a triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘ line tool’ ని select చేసి 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ఒక triangle ని గీయమనంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  
 

215. To stop video time at 21 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.   

 

216. To stop video time at 22 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw a door of the house as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

ఇంటి తలుుని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి.  
 

217. To stop video time at 23 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the ‘Fill in with color’ and fill the 

color inside home as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘Fill in with color’ ని select 

చేస్తకని వీియోలో  చూపిన వధ్ముగా ఇంటిలోపల color నింపమనంి.  

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

218. To stop video time at 23 minute 47 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేసి computer 

ని shut down చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 
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Class 7 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

మీ laptop/notebook ని open చేసి switch on చేయండి. 
 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ని open చేయట్ం మరియు operate చేయట్ం ఎలా. 
 What is keyboard? 

Keyboard అంట్ే ఏమిట్?ి 
 How many keys are in keyboard? 

Keyboard లో ఎనిి keys ఉనాియి? 

 What is text tool? 

Text tool అంట్ే ఏమిట్?ి 

 How to type in MS-Paint? 

MS-Paint లో type చేయట్ం ఎలా? 

 How to shut down computer? 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి? 

219. To stop video time at 16 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they remember what they had learnt in previous class? 
ఇకక డ వీియోని ఆపంి,కింలటి సా్  లోవాళ్ళర  ఏమినేరుు కునా్న రు ?అని 

అడగంి.  
 

 

 



   

91 
 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

220. To stop video time at 35 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what is ‘Color palette’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Color palette’ అంటే ఏమిటి?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

221. To stop video time at 51 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask why we use ‘Fill with color’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Fill with color’ అంటే ఏమిటి?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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222. To stop video time at 1 minute 12 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they know what happens if fill with color is used outside 

of any image? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Fill with color’ ని ఏదైన్న image రయట వాితే 

ఏమవుతుంది?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

223. To stop video time at 1 minute 38 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask them if they can tell which color box will be used with fill 

with color tool? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Fill with color’ తో ఏ color box tool వాడతారు 

?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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224. To stop video time at 2 minute 02 second in VLC media player. 

      
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file ని open చేయమని 

అడగంి.  

 

225. To stop video time at 2 minute 06 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ రొజు  వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కుంటారు?అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 



   

94 
 

 

 

 

 

226. To stop video time at 3 minute 11 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what is ‘Keyboard’ used for? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Keyboard’ ని ఎందుకు వాడతారు?అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

227. To stop video time at 5 minute 17 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they know what are alphabets key? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, alphabets key  అని వేటిని అంటారు ?అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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228. To stop video time at 5 minute 56 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they know  how many number keys are there in 

keyboard and where do they begin from? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,keyboard లో ఎనాి  number keys ఉనా్న యి 

మరియు అవ ఎకక డ నుం  మలలవుతాయి?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

229. To stop video time at 6 minute 16 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask them if they know what to do to type any number? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఏదైన్న number ని type చేయటాని ఏమి చేయాలి 

?వాళ్ర కి తెలుస్త అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

230. To stop video time at 6 minute 31 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask them if they need to write the number 50 which keys 

will they press? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, 50 number ని type చేయటాని ఏ keys ని వాళ్ళర  

press చేసా్తరు ? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

231. To stop video time at 7 minute 05 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what are ‘Special keys’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Special keys’ అని వేటిని అంటారు ?అని 

అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

232. To stop video time at 7 minute 53 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they can tell what ‘Space bar’ key is used for? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Space bar’ key ని ఎందుకు వాడతారు ?వాళ్ళర  

చెపడు గలరేమొ అడగంి.   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

233. To stop video time at 8 minute 37 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what ‘Backspace’ key is used for while typing? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , typing చేస్తటుడు   ‘Backspace’ key ని 

ఎందుకు వాడతారు?అని అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

234. To stop video time at 9 minute 33 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what ‘Delete’ key is used for while typing? 

ఇకక డ వీియోని  ఆపంి,typing చేస్తటుడు   ‘Delete’ key ని ఎందుకు 

వాడతారు?అని అడగంి 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

235. To stop video time at 9 minute 41 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask what is the main difference between ‘Backspace and 

Delete’ key? 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Backspace’ key మరియు Delete’ key కి ఉనా  

ముఖ్య మైన తేడా  ఏమిటి ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

236. To stop video time at 10 minute 38 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use the ‘Enter button’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Enter button’ని  మనము ఎందుకు వాడతాము 

?వాళ్ళర  చెపడు గలరా అని అడగంి.  

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

237. To stop video time at 10 minute 59 second in VLC media player. 
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Stop video here and ask if they can tell how many ‘Arrow keys’ are there on 

keyboard and why are they used? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, keyboard మీల ఎనాి  ‘Arrow keys’  ఉనా్న యి  

వాటిని ఎందుకు వాడతారు?వాళ్ళర  చెపడు గలరా అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

238. To stop video time at 11 minute 59 second in VLC media player. 

Stop video here and ask what is ‘Text’ tool? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Text’ tool ‘ అంటే ఏమిటి?అని అడగంి 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

239. To stop video time at 12 minute 45 second in VLC media player. 
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Stop video here and ask students to type their name and school name with help 

of ‘Text tool’ as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ‘Text 

tool’ సహాయంతో వాళ్ర  పేరుని మరియు స్కక ల్ పేరుని టైప్ 

చేయమనంి . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

240. To stop video time at 13minute 13 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to select ‘Text tool’ as shown in the video and 

then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ‘Text 

tool’ select చేయమనంి . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

241. To stop video time at 13 minute 27 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to drag a box with help of ‘text tool' on paint 

sheet as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

paint sheet లో ‘text tool' సహాయంతో boxని drag చేయమనంి  .  

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

242. To stop video time at 13 minute 58 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

243. To stop video time at 14 minute 06 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 



   

102 
 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

244. To stop video time at 14 minute 46 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

245. To stop video time at 15 minute 24 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి . తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

246. To stop video time at 15 minute 52 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి . 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

 

 

247. To stop video time at 16 minute 34 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to delete the sheet with help of shortcut 

command and then ask to select ‘Text tool’ once again and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని shortcut command సహాయంతో 

sheet delete చేసి ‘Text tool’ ని మరకస్తరి select చేయమనంి . తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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248. To stop video time at 16 minute 38 second in VLC media player. 

 
Stop video here and ask if they can tell what is this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,ఈ picture ఏమిటో వాళ్ళర  చెపడు గలరా ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

249. To stop video time at 16 minute 49 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type the word ‘Cat’ with help of text tool. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని text tool సహాయంతో ‘Cat’ అని 

type చేయమనంి.  

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

 

 

250. To stop video time at 17 minute 04 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type the word ‘Elephant’ with help of text 

tool. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , వద్దయ రుులని text tool సహాయంతో ‘Elephant’ 

అని type చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

251. To stop video time at 17 minute 12 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type ‘Butterfly’ and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘Butterfly’అని type చేయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

252. To stop video time at 17 minute 19 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type ‘Home’ and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘Home’ అని type చేయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

253. To stop video time at 17 minute 26 second in VLC media player. 

Stop video here and ask students to type ‘Car’ and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ‘Car’ అని type చేయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

254. To stop video time at 17 minute 46 second in VLC media player. 

 

 
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేసి computer 

ని shut down చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 8 

Class 8 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

మీ laptop/notebook ని open చేసి switch on చేయండి. 
 How to open MS-Paint file and operate it? 

MS-Paint file ని open చేయట్ం మరియు operate చేయట్ం ఎలా. 
 What is keyboard? 

Keyboard అంట్ే ఏమిట్?ి 

 How many keys are in keyboard? 

Keyboard లో ఎనిి keys ఉనాియి? 

 Use of text tool. 

Text tool ఉపయోగం. 
 How to type in MS-Paint? 

MS-Paint లో type చేయట్ం ఎలా? 

 How to shut down computer? 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి? 

255. To stop video time at 20 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video and ask if they can tell what did they learn in the previous class? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,కింలటి సా్  లోవాళ్ళర  ఏమినేరుు కునా్న రు ?అని 

అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

256. To stop video time at 35 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask if they can tell why we use ‘Text tool’ in MS-Paint? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, MS-Paint  లో మనము ‘Text tool’ని ఎందుకల 

వాడతాము?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

257. To stop video time at 53 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask which are the special keys in the keyboard? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Special keys’ అని వేటిని అంటారు ?అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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258. To stop video time at 1 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask if they can tell why do we use ‘Backspace’ key? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Backspace’ keyని మనము ఎందుకు వాడతాము 

?వాళ్ళర  చెపడు గలరేమొ  అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

259. To stop video time at 1 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask in MS-Paint what is the use of ‘Enter’ button? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , MS-Paint లో ‘Enter’ button ఉపయోగం 

ఏమిటి?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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260. To stop video time at 2 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video and ask how many different types of ‘Arrow’ keys there and what 

are they called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఎనాి  ‘Arrow keys’  ఉనా్న యి వాటిని 

ఏమంటారు ? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

261. To stop video time at 2 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

Stop video and ask if they can tell, why do we use ‘Delete’ key? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Delete’ keyని మనము ఎందుకు వాడతాము 

?వాళ్ళర  చెపడు గలరేమొ  అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

262. To stop video time at 2 minute 52 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video and ask what is the difference between Delete and Backspace? 

 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,Delete and Backspace మధ్య  తేడా ఏమిటి ?అని  

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

263. To stop video time at 3 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని MS-Paint fileని ఓపెన్  

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 To stop video time at 3 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to press window button and R together and run 

command box will appear as shown in the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి , వద్దయ రుులని windows button మరియు R ని 

ఒకేస్తరి press చేయంి,వీియోలో చూపిన వధ్ముగా Run Command box 

రసా్తంది. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 To stop video time at 4 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type MS Paint without leaving space and 

then click on the ‘OK’ button as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని ఖాళీ లేకుండా MSPaint అని type 

చేయమనంి, తరువాత వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ‘OK’ button ని click 

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

264. To stop video time at 4 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,ఈ రొజు వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కుంటారు ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

265. To stop video time at 5 minute 15 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడమని,ఈ  picture ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

266. To stop video time at 5 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘text tool’ and drag a box as shown in 

the video and then play the video again.  

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని ‘text tool’ని select చేసి box ని 

వీియో లో చూపిన వధ్ముగా drag చేయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

267. To stop video time at 6 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియో లో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

268. To stop video time at 6 minute36 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this fruit? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడమని,ఈ పం ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

269. To stop video time at 7 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియో లో చూపిన వధ్ముగా type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

270. To stop video time at 7 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and tell 

what do we call this fruit? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడమని,ఈ పం ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

271. To stop video time at 7 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type ‘Orange’ in the next line and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని తరువాతి లైన్ లో ‘Orange’ అని 

type చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

272. To stop video time at 8 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to move the cursor to the centre of the banana 

word as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

cursorని banana పలం మధ్య లోకి జరపమనంి.చేయమనంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

273. To stop video time at 8 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to move the cursor to end of the banana word 

with help of ‘Right arrow key’ as shown in the video and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా    

cursorని ‘Right arrow key’ సహాయంతో banana పలం  రరికి 

జరపమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

274. To stop video time at 8 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to press backspace button once and ask what 

happened after pressing backspace button and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని backspace button ని ఒకస్తరి press 

చేయమనంి,press చేశాక ఏమయియ ంది.అని అడగంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

275. To stop video time at 8 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to move the cursor to middle of the apple word 

with help of ‘Up arrow key’ as shown in the video and then play the video 

again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా    

cursorని ‘Up arrow key’ సహాయంతో  apple పలం మధ్య కి జరపమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

276. To stop video time at 9 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to press delete button once and ask what 

happened after pressing backspace button and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని delete button ని ఒకస్తరి press 

చేయమనంి,press చేశాక ఏమయియ ంది అని అడగంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

277. To stop video time at 9 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడామని,ఈ picture ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

278. To stop video time at 10 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type circle in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని boxలో circle అని type 

చేయమనంి.  

 

279. To stop video time at 10 minute 28 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడామని,ఈ picture ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

280. To stop video time at 10 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type ‘triangle’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘triangle’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

281. To stop video time at 10 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడామని,ఈ picture ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

282. To stop video time at 10 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type ‘square’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘square’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

283. To stop video time at 11 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడామని,ఈ picture ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

284. To stop video time at 11 minute 12 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to type ‘home’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘home’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

285. To stop video time at 11 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to type ‘blackboard’ word in the box and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘blackboard’ పద్దనాి  type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

286. To stop video time at 11 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

 
 

Stop video here and ask students to type ‘books’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘books’  అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

287. To stop video time at 11 minute 41 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to type ‘rose’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘rose’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

288. To stop video time at 11 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to type ‘laptop’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘laptop’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

289. To stop video time at 11 minute 49 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to type ‘desktop computer’ in the box and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘desktop computer’ అని 

type చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

290. To stop video time at 11 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to type ‘Sun flower’ in the box and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘Sun flower’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

291. To stop video time at 11 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to type ‘football’ in the box and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘football’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

292. To stop video time at 12 minute 03 seconds in VLC Media Player. 



   

120 
 

 
Stop video here and ask students to type ‘telephone’ in the box and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో ‘telephone’ అని type 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

293. To stop video time at 12 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to type name of the ‘Prime minister’ of your 

country in the box and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని box లో మీ దేశ ‘Prime minister’ 

పేరుని type చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

294. To stop video time at 12 minute 43 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to type the spelling of the number as shown in 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

numbers spelling ని type చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

295. To stop video time at 13 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేసి computer 

ని shut down చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 9 

Class 9 Summaries 
 Open your laptop/notebook and switch on. 

మీ laptop/notebook ని open చేసి switch on చేయండి. 
 How to open MS-Paint file and operate it? 

MS-Paint file ని open చేయట్ం మరియు operate చేయట్ం ఎలా? 

 How to use Rectangle tool? 

Rectangle tool ని ఎలా వాడాలి? 
 How to use fill color in Rectangle? 

Rectangle tool లో fill color ని ఎలా వాడాలి? 

 How to use outline color? 

Outline color ని ఎలా వాడాలి? 

 How to use color box 2 and solid color?  

Color box 2 మరియు Solid color ని ఎలా వాడాలి? 

 How to make picture using rectangle tool, outline tool and fill color? 

Rectangle tool, outline tool మరియు fill color లని ఉపయోగించి picture ని ఎలా 

గీయాలి. 
 How to shut down computer? 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి? 

Before starting this class, lets us revision the previous class? 

ఈ కాు స్ ముదలలపెట్ేు ముందు,ఇంతకల ముందట్ి కాు స్ ని గురథా కలతెచ్ుుకలందామా? 

1. To stop video time at 18 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video and ask what is keyboard? 

వీియో ని ఆపి keyboard అంటే ఏమిటి?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

2. To stop video time at 34 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video and ask how many keys are there in normal keyboard? 

వీియోని ఆపంి ,స్తద్దరణ keyboard లో ఎనాి  keys ఉంటాయి ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

3. To stop video time at 48 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video and ask if they know what will be used for typing in MS-Paint file? 

వీియోని ఆపంి, MS-Paint file లో typing చేయటానికి ఏమి వాడతారు 

?వాళ్ర కి తెలుస్త అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

4. To stop video time at 1 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video and ask if they know what do we call the largest key on the 

keyboard? 

వీియోని ఆపంి ,keyboardలో పడవైన key అని మనము  దేనిని 

అంటాము?వాళ్ర కి తెలుస్త అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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5. To stop video time at 1 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video and ask them what is another name of ‘Number key’? 

వీియోని ఆపంి,’Number key’ కి మరక పేరు ఏంటి? అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

6. To stop video time at 1 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint fileని open 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

7. To stop video time at 1 minute 37seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and check whether they’ve opened MS-Paint or not and then 

play the video again?  
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వాళ్ళర  MS-Paint fileని open చేశారా లేద్ద? అని 

చెక్ చేయంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

8. To stop video time at 1 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

 

 
 

Stop video here and ask what will they learn today? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈరొజు వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కుంటారు?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

9. To stop video time at 3 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask them if they can tell what is ‘Rectangle tool’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Rectangle tool’ అంటే ఏమిటి?వాళ్ళర  

చెపడు గలరా అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

10. To stop video time at 3 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

 

 
 

Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడమని,ఈ  picture ని మనము ఏమంటాము? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

11. To stop video time at 4 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool and choose any color 

from color palette and draw a rectangle as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని ‘Rectangle tool’ ని select చేసి , 

color palette నుం  ఏదైన్న colorని select చేస్తకని వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా  rectangle ని గీయమనంి.  
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

12. To stop video time at 4 minute 48 seconds in VLC Media Player. 



   

128 
 

  
Stop video here and ask if they can erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని చెరపగలరా?అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

 

 

13. To stop video time at 4 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask them if they can tell what is ‘Outline’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,‘Outline’అంటే ఏమిటి వాళ్ళర   చెపడు గలరా ?అని 

అడగంి.   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

14. To stop video time at 5 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask if they can make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా ?అని అడగంి.   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

15. To stop video time at 6 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool and choose any color 

from color palette and draw a rectangle as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Rectangle tool’ ని select  చేసి 

మరియు color palette నుం  ఏదైన్న color ఎంచ్చకని వీియో లో చూపిన 

వధ్ముగా rectangle ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

16. To stop video time at 6 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color from color palette and 

draw rectangles as shown in the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette నుం  color ని  

మారిు  వీియో లో చూపిన వధ్ముగా rectangles ని గీయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

17. To stop video time at 6 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color from color palette and 

draw rectangles as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette నుం  color ని  

మారిు  వీియో లో చూపిన వధ్ముగా rectangles ని గీయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

18. To stop video time at 6 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color from color palette and 

draw rectangles as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette నుం  color ని  

మారిు  వీియో లో చూపిన వధ్ముగా rectangles ని గీయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

19. To stop video time at 7 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

20. To stop video time at 7minute 32 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask if they can erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని వాళ్ళర  చెరపగలరా ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

21. To stop video time at 7 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to look at the given picture and tell what is the 

difference between the two pictures? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఇ ు న  picture ని చూసి రం  pictures కి 

ఉనా  తేడా ఏమిటి ?చెపడు మనంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

22. To stop video time at 8 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

 
 

Stop video here and ask if they can make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా ?అని అడగంి.   
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

23. To stop video time at 9 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool and choose any color 

from color palette and draw a rectangle as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Rectangle tool’ ని select చేసి, 

color palette నుం  ఏదైన్న colorని select చేస్తకని వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా  rectangle ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

24. To stop video time at 10 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Fill’ option and ‘Solid color’ option 

and also ask students to do color box 2 white and then draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Fill’ option మరియు ‘Solid color’ 

optionని select చేస్తకని,color box 2 ని  white చేసి ఎంచ్చకని వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

25. To stop video time at 10 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color from color palette and 

draw rectangles as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette లో colorని 

మారుు కని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  rectangles ని గీయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

26. To stop video time at 11 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color from color palette and 

draw rectangles as shown in the video.  
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette లో colorని 

మారుు కని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  rectangles ని గీయమనంి.  
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

27. To stop video time at 11 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask if they can erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని వాళ్ళర  చెరపగలరా? అని 

అడగంి.  
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

28. To stop video time at 12 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

 
 

   



   

134 
 

 

Stop video here and ask if they can make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని వాళ్ళర  గీయగలరా ? అని 

అడగంి.  
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

29. To stop video time at 13 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and then select ‘Fill’ 

option and ‘Solid color’ option and also ask students to do color box 1 and color 

box 2 black and then draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Rectangle tool’ ని select 

చేసి,తరువాత ‘Fill’ option మరియు ‘Solid color’ option లని select 

చేయమనంి. color box 1 మరియు  color box 2 ని  black చేసి వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

30. To stop video time at 13 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the both color box1 and color box 2 

from color palette and draw rectangle as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette నుం  color box 1 

మరియు  color box 2 రంిటిని  మారిు  వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

rectangleని  గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

Note: - Remember Color box 1 and color box 2 should be the same color. 

Note: - Color box 1 మరియు color box 2 ఒకే colorలో ఉండాలని 

రరాుంచ్చకొంి. 

 

 

31. To stop video time at 14 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the both color box1 and color box 2 

from color palette and draw rectangles as shown in the video and then play the 

video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color palette నుం  color box 1 

మరియు  color box 2 రంిటిని  మారిు  వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

rectangleని  గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

Note: - Remember Color box 1 and color box 2 should be the same color. 

Note: -  Color box 1 మరియు color box 2 ఒకే colorలో ఉండాలని 

రరాుంచ్చకొంి. 

 

32. To stop video time at 14 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా        

చేయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

33. To stop video time at 15 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా        

చేయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

34. To stop video time at 16 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do color box 2 white and then ask to erase 

this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color box 2 ని white చేసి ఈ 

picture ని చెరపమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

35. To stop video time at 16 minute 41 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask how to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని ఎలా గీయాలి?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

36. To stop video time at 17 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and then select ‘Fill’ 

option and ‘Solid color’ option and also ask students to do color box 1 and color 

box 2 same  and then draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Rectangle tool’ ని select 

చేసి,తరువాత ‘Fill’ option మరియు ‘Solid color’ option లని select 

చేయమనంి. color box 1 మరియు  color box 2  ఒకటే color గా చేసి 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

37. To stop video time at 18 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా        

చేయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

38. To stop video time at 18 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా        

చేయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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39. To stop video time at 19 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా        

చేయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

40. To stop video time at 20 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా        

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

41. To stop video time at 20 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని ఎలా చెరపాలి?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

42. To stop video time at 20 minute 52 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students, what the given picture is called? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ఈ picture ని ఏమంటారు?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి 

 

43. To stop video time at 22 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the ‘Rectangle tool’ and draw as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Rectangle tool’ select చేస్తకని 

వీియో లో చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

44. To stop video time at 22 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select fill option and solid color option and 

then draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని fill option మరియు solid color 

option select చేస్తకని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

45. To stop video time at 23 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీ  ియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి? తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి 
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46. To stop video time at 24 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ ని select చేస్తకని 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

47. To stop video time at 25 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Text tool’ and then type as shown in 

the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Text tool’ ని select చేస్తకని 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా type చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

48. To stop video time at 25 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేసి computer 

ని shut down చేయమనంి.తరువాత వీియోనిమరకస్తరి play చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 10 

Class 10 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

మీ laptop/notebook ని open చేసి switch on చేయండి. 
 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ని open చేయట్ం మరియు operate చేయట్ం ఎలా? 

 Use Rectangle tool. 

Rectangle tool ఉపయోగం.  
 Use fill color in square. 

Square లో fill color ఉపయోగం. 
 Use outline color.  

Outline color ఉపయోగం. 
 How to make picture using rectangle tool, outline tool and fill color. 

Rectangle tool, outline tool మరియు fill color ఉపయోగించి picture ఎలా గీయాలి. 
 How to shut down computer. 

Computer ని ఎలా shut down చేయాలి? 

 

 

49. To stop video time at 41 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask if they can tell, what do we need to use along with color 

box 1 to fill colors in your drawing? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,drawing లో colors నింపటానికి color box 1 తో 

పాటుగా మనకు ఏమి అరసరం?వాళ్ళర  చెపడు గలేరేమొ అడగంి. 
 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

50. To stop video time at 1 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask them if they can tell with  which tool do we use color 

box 2? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, మనము color box 2 ని ఏ color tool తో పాటు  

ఉపయోగసా్తము?వాళ్ళర  చెపడు గలేరేమొ అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

51. To stop video time at 1 minute 30 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask them if they can tell what is the difference between 

‘Color box1’ and ‘Color box2’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ‘Color box1’ మరియు  ‘Color box2’తోమధ్య  

తేడా ఏమిటి ?వాళ్ళర  చెపడు గలేరేమొ అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

 

 

52. To stop video time at 2 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

is it? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడమని అది ఏమిటి ? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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53. To stop video time at 2 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask which tool will be used for make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, ఈ pictureని గీయటానికి ఏ tool వాడతారు ? అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

54. To stop video time at3 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ pictureని ఎలా గీసా్తరు ? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

55. To stop video time at 4 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and ‘Solid color’ 

from Fill option and also ask to do both color box same color and then draw as 

shown in the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని Fill option నుం   ‘Rectangle tool’ 

మరియు ‘Solid color’ ని select చేసి,రం  color box లని ఒకటే color గా 

చేసి వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

56. To stop video time at 4 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw two filled black rectangles as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

రం  నలుు rectangles ని  గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

57. To stop video time at 5 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని color మారిు   వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

58. To stop video time at 5  minute 40 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw as shown in the 

video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ ని select చేసి వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 
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59. To stop video time at 5 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask how to erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ picture ని ఎలా చెరపాలి?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

60. To stop video time at 6 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

is it? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  picture ని 

చూసి అది ఏమిటి?చెపడు మనంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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61. To stop video time at 6 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask will they be able to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా ?అని అడగంి 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

62. To stop video time at 6 minute 30seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to draw this picture and then play the video 

again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ఈ picture ని గీయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

63. To stop video time at 7 minute 07 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and ‘Solid color’ 

from Fill option and also ask to do both color box same color and then draw as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని Fill option నుం   ‘Rectangle tool’ 

మరియు ‘Solid color’ ని select చేసి,రం  color box లని ఒకటే color గా 

చేసి వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

64. To stop video time at 7 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the both color box color and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని రం  color box ల colorని  

మారిు  వీియోలో చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

65. To stop video time at 7 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

66. To stop video time at 8 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

67. To stop video time at 8 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

68. To stop video time at 9 minute 16 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to change the color and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

 

69. To stop video time at 10 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the windows as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా కిటికీలని గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

70. To stop video time at 12 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the windows as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా కిటికీలని గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

71. To stop video time at 13 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

72. To stop video time at 14 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw the windows as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorని మారిు  వీియోలో చూపిన 

వధ్ముగా కిటికీలని గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

73. To stop video time at 19 minute 20 seconds in VLC Media Player. 



   

149 
 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ and draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ ని select చేస్తకని 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

 

74. To stop video time at 19 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

75. To stop video time at 21 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

76. To stop video time at 25 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

77. To stop video time at 25minute 53 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask if they can tell how to erase this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,ఈ pictureనిఎలాచెరపాలి?వాళ్ళర  చెపడు గలరేమొ 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

78. To stop video time at 26 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

is it? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వాళ్ర కి ఎదురుగా ఉనా  pictureని 

చూడమని,అది ఏమిటి ? అని అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

79. To stop video time at 26 minute 15 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask if they can make this picture by themselves? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,ఈ pictureని వాళ్ళర  సఱ ంతగా గీయగలరా ? అని 

అడగంి.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

 

 

80. To stop video time at 27 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and ‘Solid color’ 

from Fill option and also ask to select any color and then draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని Fill option నుం   ‘Rectangle tool’ 

మరియు ‘Solid color’ ని select చేసి,ఏదైన్న colorని ఎంచ్చకని వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

81. To stop video time at 28 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

then video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

82. To stop video time at 28 minute 39 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to do color box 2 white and draw a rectangle 

as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని colorbox2 ని whiteగా చేసి 

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  rectangle ని గీయమనంి. తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

83. To stop video time at 29 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ ని select చేసి,వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

 

84. To stop video time at 33 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

then video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ ని select చేసి,వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

85. To stop video time at 34 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to fill the color inside the picture as shown in 

the video.  

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

picture లోపల color ని నింపమనంి. 

86. To stop video time at 34 minute 38 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to close the MS-Paint? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేయమనంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

87. To stop video time at 34 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి, వద్దయ రుులని MS-Paint file close చేసి computer 

ని shut down చేయమనంి.తరువాత వీియోనిమరకస్తరి play చేయంి. 
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Complete teacher’s manual for Paint 1 Class 11 

Class 11 Summaries 

 

 How to open laptop/notebook and switch on? 

Llaptop/notebook ని open చేయట్ం మరియు switch on చేయట్ం ఎలా? 

 How to open MS-paint file and operate it? 

MS-Paint file ని open చేయట్ం మరియు operate చేయట్ం ఎలా? 

 How to use oval tool? 

Oval tool ని ఎలా వాడాలి? 

 What is use of command? 

Command ఉపయోగం ఏమిట్?ి 

 What is Undo & Redo command? 

Undo &Redo command ఉపయోగం ఏమిట్?ి 

 What is Copy & Paste? 

Copy & Paste అంట్ే ఏమిట్?ి 

 What is Cut & Paste? 

Cut & Paste ఎంతే ఏమిట్?ి 

 How to use selection tool? 

Selection tool ని ఎలా వాడాలి? 

 What is transparent selection? 

Transparent selection అంట్ే ఏమిట్?ి 

 Make a picture using command, oval tool & fill color. 

command, oval tool & fill color ఉపయోగించి ఒక pictureని గీయండి. 
 How to Close MS-Paint file? 

MS-Paint file ని ఎలా close చేయాలి? 

 How to Shut down computer? 
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Computer ని ఎలా shut down చేయాలి? 

 

 

 

88. To stop video time at 31  seconds in VLC Media Player. 

 

Stop video here and ask what did they learn in the previous classes? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,కింలటి సా్స్తలోస్  వాళ్ళర  ఏమి నేరుు కునా్న రు? 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

89. To stop video time at 40 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

ఇకక డవీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని MS-Paint fileని open చేయమ 

నంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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90. To stop video  time at 1 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know what a command is? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,command అంటే ఏమి టి వాళ్ర కి తెలుస్త ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

91. To stop video time at 1 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know why we use ‘Undo’ command? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,’Undo’ commandని మనము ఎందుకు 

ఉపయోగసా్తము?వాళ్ర కి తెలుస్త అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 
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92. To stop video time at 2 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

  
Stop video here and ask what is shortcut command for ‘Undo’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,’Undo’కి shortcut command ఏమిటి ?అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

93. To stop video time at 2 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw three lines as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘Line tool’ ని select చేసి వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా గీయమనంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

94.  To stop video time at 2 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to erase the line with help of ‘Undo’ command 

as explain in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

‘Undo’ command సహాయంతో lineని చెరపమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

95. To stop video time at 3 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to erase all the lines with help of the undo as 

shown in the video and then play the video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

‘Undo’ command సహాయంతో  అనాీ  lines ని చెరపమనంి.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

 

 

96. To stop video time at 3 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know why we use ‘Redo’ command? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,‘Redo’ commandని మనము ఎందుకు 

ఉపయోగసా్తము?వాళ్ర కి తెలుస్త అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

97. To stop video time at 3 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask what is shortcut command for ‘Redo’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,‘Redo’కి shortcut command ఏమిటి ?అని 

అడగంి. 
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Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

98. To stop video time at 4 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to bring back that line with help of ‘Redo’ 

which they had erased as explained in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో వరరిం న వధ్ముగా 

‘‘Redo’సహాయంతో వాళ్ళర  చెరిపిన lines అనాి టిని వెనుకకు 

తీస్తకురమమ నంి. తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

99. To stop video time at 5 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to bring back all lines with help of ‘Redo’ as 

shown in the video.  

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

‘‘Redo’ సహాయంతో  అనాీ  linesని వెనుకకు తీస్తకురమమ నంి.  

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

100. To stop video time at 5 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know why we use ‘Copy’ command? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,‘Copy’ commandని మనము ఎందుకు 

ఉపయోగసా్తము?వాళ్ర కి తెలుస్త అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

101. To stop video time at 5 minute  37 seconds in VLC Media Player. 



   

160 
 

 
Stop video here and ask what is shortcut command for ‘Copy’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,‘Copy’కి shortcut command ఏమిటి ?అని 

అడగంి. 

 

 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

102. To stop video time at 6 minute  00  seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask if they know what is ‘Oval’? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Oval’ అంటే ఏమిటి?వాళ్ర కి తెలుస్త అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

103. To stop video time at 6 minute  26 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw a small oval as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని ‘Oval’ select చేసి  వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  ఒక  నా  oval ని గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి.  

 

104. To stop video time at 7 minute  10 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the oval as shown in the video and 

then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  Oval 

select చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

 

 

 

105. To stop video time at 7 minute  27 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do copy as explained in the video and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో వరరిం న  వధ్ముగా  

copy చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

 

106. To stop video time at 7 minute  41 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do paste as explain in the video and then 

play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో వరరిం న  వధ్ముగా  

paste చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

 

107. To stop video time at 8 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

 

108. To stop video time at 8 minute 40 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

 

109. To stop video time at 8 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

110. To stop video time at 9 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask them if they know what ‘Cut’ means? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి , ‘Cut’ అంటే ఏమిటి?వాళ్ర కి తెలుస్త అని 

అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

111. To stop video time at 9 minute 37 seconds in VLC Media Player. 
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Stop video here and ask what shortcut command is used for ‘Cut’? 

ఇకక డ వీియోని  ఆపంి,‘Cut’ చేయటానికి ఏ shortcut command 

వాడతారు? అని అడగంి. 

 Just listen to the answers and play the video again. 

జవాబులని వనంి మరియు వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

112. To stop video time at 10 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని ‘Oval’ select చేసి  వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని  మరకస్తరి play 

చేయంి.  

 

 

 

 

113. To stop video time at 10 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select the lower portion of the oval as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ‘Oval’ 

లో కింది భాగానాి  select చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి.  

114. To stop video time at 10 minute  46 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to cut as shown in the video and then play the 

video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  cut 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి.  

 

115. To stop video time at 11 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

116. To stop video time at 11 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask will they be able to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా?అని అడగంి. 

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

117. To stop video time at 12 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని ‘Oval’ select చేసి  వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని  మరకస్తరి play 

చేయంి.  
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118. To stop video time at  12 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

119. To stop video time at 13 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do draw a circle and then ask to copy and 

paste as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ఒక 

circle ని గీసి,copy మరియు paste చేయమనంి.తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

120. To stop video time at 13  minute  26    seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do ‘Transparent selection’ as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

‘Transparent selection’ చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

121. To stop video time at 13 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా 

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

122. To stop video time at 13 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

123. To stop video time at 15 minute  33 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

124. To stop video time at 17 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

 

 
Stop video here and ask students if they can make this picture or not? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 

 

125. To stop video time at 17 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని ‘Oval’ select చేసి  వీియోలో 

చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని  మరకస్తరి play 

చేయంి.  

 

 

 

126. To stop video time at 17 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Oval tool’ and ‘Solid color’ from Fill 

option and also ask to do color box 2 white and then draw as shown in the video 

and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని Fill option నుం   ‘Oval tool’ 

మరియు ‘Solid color’ ని select చేసి,color box 2 ని white గా చేసి 
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వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

127. To stop video time at 18 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw ovals as shown 

in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా color 

మారిు  ovals గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

128. To stop video time at 18 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the color and draw ovals as shown 

in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా color 

మారిు  ovals గీయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

129. To stop video time at 20 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students, if they will be able to make this picture? 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వాళ్ళర  ఈ picture ని గీయగలరా ?అని అడగంి. 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వనంి మరియు సరైన జవాబు కొసం వీియోని మరకస్తరి 

play చేయంి. 
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130. To stop video time at 20 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and ‘Solid color’ from Fill 

option and also ask to do both color box same color and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని Fill option నుం   ‘Oval tool’ 

మరియు ‘Solid color’ ని select చేసి,రం  color box  లని ఒకటే color గా 

చేసి వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

 

131. To stop video time at 21 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the both color box color and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని రం  color box ల color ని మారిు  

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని    

మరకస్తరి play చేయంి. 

132. To stop video time at 21 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the both color box color and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని రం  color box ల color ని మారిు  

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని    

మరకస్తరి play చేయంి. 

133. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి ,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

134. To stop video time at 22 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to erase the picture. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని picture చెరపమనంి. 

 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

135. To stop video time at 22 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

 
Stop video here and ask students to make this given picture and then play the 

video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ఇ ు న picture ని గీయమనంి. 

తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

136. To stop video time at 23 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and ‘Solid color’ from Fill 

option and also ask to do both color box same color and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని Fill option నుం   ‘Oval tool’ 

మరియు ‘Solid color’ ని select చేసి,రం  color box  లని ఒకటే color గా 

చేసి వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని 

మరకస్తరి play చేయంి. 

137. To stop video time at 23 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to change the both color box color and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని రం  color box ల color ని మారిు  

వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  గీయమనంి. తరువాత వీియోని    

మరకస్తరి play చేయంి. 

138. To stop video time at 24 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 
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ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి.తరువాత వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

139. To stop video time at  24 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  

చేయమనంి. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

140. To stop video time at 25 minute  10  seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘File’ option and box will 

appear as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని ఆపంి,వద్దయ రుులని ‘File’ option మీల click  

చేయమనంి వీియోలో చూపిన వధ్ముగా  ఒక box రసా్తంది.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

141. To stop video time at 25 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to click on the ‘Save’ option and another box 

will appear as shown in the video and then play the video again. 

ఇకక డ వీియోని  ఆపంి,వద్దయ రుులని‘Save’ option మీల click  

చేయమనంి వీియోలో చూపిన వధ్ముగా మరక box రసా్తంది.తరువాత 

వీియోని మరకస్తరి play చేయంి. 

142. To stop video time at 25 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

Stop video here and ask students to type their name in the file name box and ask 

to click on the ‘Save’ button as shown in the video. 

ఇకక డ వీియోని  ఆపంి,వద్దయ రుులని file name box లో వాళ్స్ పేరు టైప్ 

చేసి  వీియోలో చూపిన వధ్ముగా ‘Save’ button మీల click చేయమనంి.  

Now just check whether students have saved their file or not then play the video 

again. 

ఇుడు    అంలరు చేశారొ లేదో అని చెక్ చేసి వీియోని మరకస్తరి play 

చేయంి. 

 

 

 


