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Complete teacher’s manual for Internet Summaries 

Internet యొక్క టీచర్ manual ని పూర్తి చేయండి. 
 

 What is Internet? 

Internet అంటే ఏమిట?ి 
 Use of internet. 

Internet యొక్క ఉపయోగం. 
 How to connect to the internet ?  

Internet కి ఎలా క్నెక్్ట అవ్వాయౌ?  
 Types of network. 

Networks లోని రకవలు. 
 What is Browser ? 

Browser అంటే ఏమిట?ి 

 Types of  browser ? 

Browsers లోని రకవలు ఏమిట?ి 
 How to open internet explorer and Google page ?  

internet explorer మరియు Google page ని ఎలా open చేయాయౌ? 

 What is website ? 

Website అంటే ఏమిట?ి 

 What is search engine. 

Search engine అంటే ఏమిట?ి 

 How to download any file from internet(Adobe reader, open office and VLC 

media player) 

 Internet న ంచి ఏద ైనా file ని (Adobe reader, open office and VLC media player) 

ఎలా download చేయాయౌ?  
 How to open YouTube page ? 

YouTube page ని ఎలా open చేయాయౌ? 
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 What is E-mail ? 

E-mail అంటే ఏమిట?ి 

 How to create a new E-mail ID? 

కొత్త  E-mail ID ని ఎలా కిియేట్ చేయాయౌ? 

 How to send an email? 

E-mail ని ఎలా పంపవయౌ? 

Now let’s start video. 

ఇపపుడు వీడియోని మొదలుపెడదాము. 
 

1. To stop video time at 31 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 31 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 

 

Stop video here and ask if they know what is Internet? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని Internet అంటే ఏమిటో వాళ్ళ కి 

తెలుసా?అని అడగండి. 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 
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2. To stop video time at 59 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 59 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 

 
 

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

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని మనము ‘Internet’ని ఎందుకు 

ఉపయోగిసాాము?అని అడగండి. 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

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

వీడియో ని VLC Media Player లో 2 నిమషాల 11 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 

 
 

Stop video here and ask how to connect to the ‘Internet’? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘Internet’ కి ఎలా క్నెక్ట ్అవాా లి? 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

 

4. To stop video time at 2 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 2 నిమషాల 35 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 

 
 

Stop video here and ask them if they know what various types of network are 

there? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వివిధ రకాలైన networks ఏమిటి? 

అని అడగండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

5. To stop video time at 2 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 2 నిమషాల 55 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
 

Stop video here and ask what is a ‘LAN’ network and what is full form of it? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘LAN’ network అంటే ఏమిటి 

మరియు ద్యని full form ఏమిటి? అని అడగండి. 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

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

వీడియో ని VLC Media Player లో 3 నిమషాల 39 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 

 
 

Stop video here and ask what is ‘WAN’ network and what is full form of it? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘WAN’ network అంటే ఏమిటి 

మరియు ద్యని full form ఏమిటి? అని అడగండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

7. To stop video time at 4 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 4 నిమషాల 37 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
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Stop video here and ask what is ‘MAN  ’ network and what is full form of it? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘MAN’ network అంటే ఏమిటి 

మరియు ద్యని full form ఏమిటి? అని అడగండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

8. To stop video time at 5 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 5 నిమషాల 03 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
 

 
 

Lets learn about Wi-Fi network. 

ఇప్పు డు Wi-Fi network గురించి నేర్థు కుంద్యము. 
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9. To stop video time at 5 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 5 నిమషాల 11 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
 

 
 

Stop video here and ask what is ‘Wi-Fi’ network and what is full form of it? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘Wi-Fi’ network అంటే ఏమిటి 

మరియు ద్యని full form ఏమిటి? అని అడగండి. 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

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

వీడియో ని VLC Media Player లో 6 నిమషాల 10 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 

 
 

Stop video here and ask students about ‘Hotspot’ and then play the video again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘Hotspot’  గురించి అడగండి. 

తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 
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11. To stop video time at 6 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 6 నిమషాల 18 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
 

 
 

Stop video here and ask what is a ‘Browser’? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘Browser’ అంటే ఏమిటి అని 

అడగండి? 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

 

12. To stop video time at 6 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 6 నిమషాల 44 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
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Stop video here and ask how many types of browser? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి,విద్యా ర్థులని ఎనిి  రకాలైన browsers ఉని్న యి? 

అని అడగండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

13. To stop video time at 8 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 8 నిమషాల 01 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
Stop video here and ask students to open internet page as shown in the video 

and then play the video again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

internet page ని open చేయమనండి. తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ే

చేయండి. 

 

14. To stop video time at 8 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 8 నిమషాల 21 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
Stop video here and ask how to bring menu bar on internet explorer web page? 

And then play the video again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని internet explorer web page లో 

menu bar ని ఎలా తీసుకురావాలి? అని అడగండి.తర్థవాత వీడియోని 

మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

15. To stop video time at 9 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 9 నిమషాల 42 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
Stop video here and ask them to use ‘New tab and duplicate tab’ as shown in 

video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘New tab’ మరియు ‘duplicate tab’ ని  ఉపయోగించమనండి. తర్థవాత 

వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 
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just check, whether they’ve done ‘New tab and duplicate tab’ or not, and play 

the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు ‘New tab’ మరియు ‘duplicate tab’ ని  

ఉపయోగించారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ే

చేయండి. 

 

16. To stop video time at 11 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 11 నిమషాల 41 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

Stop video here and ask them to do full screen of the web page and then play 

the video again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని web page ని full screen 

చేయమనండి.తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

just check, whether they’ve done ‘full screen’ or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు ‘full screen’ ని చేశారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత 

వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

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

వీడియో ని VLC Media Player లో 12 నిమషాల 32 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

Stop video here and ask them to use delete internet page history as shown in 

video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

internet page history ని delete చేయమనండి. 

  
just check, whether they’ve deleted ‘history’ or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు internet page history ని delete చేశారో లేదో చెక్ట చేసి 

తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

18. To stop video time at 13 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 13 నిమషాల 22 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
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Stop video here and ask them to use ‘tools’ option as shown in video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘tools’ option ని ఉపయోగించమనండి. 

 

just check, whether they’ve used ‘tools’ option or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు ‘tools’ option ని  ఉపయోగించారో లేదో చెక్ట చేసి 

తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 
 

19. To stop video time at 13 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 13 నిమషాల 37 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 

 
 

Stop video here and ask students to learn about ‘Address bar’. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘Address bar’ ని ఉపయోగించమనండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12 

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

వీడియో ని VLC Media Player లో 14 నిమషాల 19 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

 
 

Stop video here and ask what is Website? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని Website అంటే ఏమిటి ?అని 

అడగండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

21. To stop video time at 22 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 22 నిమషాల 31 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

 
 

Now let’s start to learn how to download adobe reader, software. 
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ఇప్పు డు adobe reader, software  ని ఎలా download చేయాలో 

నేర్థు కుంద్యము.   

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

22. To stop video time at 23 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 23 నిమషాల 39 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

Stop video here and ask students to open any browser and type download 

‘Adobe reader’ in address bar as shown in the video and then play the video 

again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

ఏదైన్న browser  ని open చేసి address bar  లో download ‘Adobe reader’ 

అని టైప్ చేయమనండి.తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

23. To stop video time at 24 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 24 నిమషాల 53 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండి. 
 

Stop video here and ask them to download ‘adobe reader’ as shown in video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘Adobe reader’  ని download చేయమనండి. 

 

 Just check, whether they’ve downloaded or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు ‘download  చేశారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత వీడియోని 

మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

24. To stop video time at 25 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 25 నిమషాల 50 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
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Stop video here and ask students to open any browser and type download ‘VLC 

media player’ in address bar as shown in the video and then play the video 

again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

ఏదైన్న browser  ని open చేసి address bar  లో download ‘VLC media 

player’ అని టైప్ చేయమనండి.తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ే

చేయండి. 

 

25. To stop video time at 28 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 28 నిమషాల 01 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
Stop video here and ask them to download ‘VLC media player’ as shown in 

video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘VLC media player’ ని download చేయమనండి. 

 

just check, whether they’ve downloaded or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు ‘download  చేశారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత వీడియోని 

మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

26. To stop video time at 28 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 28 నిమషాల 24 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

Stop video here and ask students to open any browser and type download 

‘Apache open office’ in address bar as shown in the video and then play the 

video again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

ఏదైన్న browser  ని open చేసి address bar  లో download ‘Apache open 

office’ అని టైప్ చేయమనండి.తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ే

చేయండి. 

 

27. To stop video time at 29 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 29 నిమషాల 03 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
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Stop video here and ask them to download ‘Apache open office’ as shown in 

video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘Apache open office’ software ని download చేయమనండి. 

 

Just check, whether they’ve downloaded or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు ‘download  చేశారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత వీడియోని 

మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

28. To stop video time at 29  minute 18 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 29 నిమషాల 18 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

 
 

Stop video here and ask them, how to open ‘YouTube’ page? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘YouTube’ page ని ఎలా open 

చేయాలి? అని అడగండి. 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 
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29. To stop video time at 29 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 29 నిమషాల 55 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 

 
 

Stop video here and ask what is an ‘E-mail? 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని ‘E-mail  అంటే ఏమిటి ? అని 

అడగండి. 

 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

30. To stop video time at 31minute 04 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 31 నిమషాల 04 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

 
 

 

Stop video here and ask how to make Email id and the how to use it? 
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ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని Email id ని కిియేట్  చేయాలి 

మరియు ద్యనిని ఎలా ఉపయోగించాలి? అని అడగండి. 

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

జవాబులని వినండి మరియు సరైన జవాబు కోసం వీడియోని మరొక్సారి 

play చేయండి. 

 

31. To stop video time at 31 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 31 నిమషాల 27 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
Stop video here and ask them to search ‘Gmail’ as shown in video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘Gmail’ని search చేయమనండి. 

Just check, whether they’ve searched or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు search చేశారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత వీడియోని 

మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

32. To stop video time at 32 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 32 నిమషాల 07 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
Stop video here and ask students to click on the ‘create account’ option as 

shown in the video and then play the video again. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

‘create account’ option  ని కికే్ట చేయమనండి.తర్థవాత వీడియోని 

మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

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

వీడియో ని VLC Media Player లో 34 నిమషాల 34 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
Stop video here and ask them to fill all details as shown in video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

అనిి  details ని fill చేయమనండి. 

 

Just check, whether they’ve filled the details or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు details ని fill చేశారో లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత 

వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 
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34. To stop video time at 35 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 35 నిమషాల 44 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
Stop video here and ask them to do as shown in video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

చేయమనండి. 

 

Just check, whether they’ve done or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు వీడియోలో చూపంచిన విధముగా చేశారో లేదో చెక్ట 

చేసి తర్థవాత వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

 

35. To stop video time at 38 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

వీడియో ని VLC Media Player లో 38 నిమషాల 33 సెక్న్ల  వద్ద  ఆపండ.ి 
 

Stop video here and ask them to send a mail as shown in video. 

ఇక్క డ వీడియోని ఆపండి, విద్యా ర్థులని వీడియోలో చూపంచిన విధముగా 

Email ని పంపంచమనండి. 

 

Just check, whether they’ve sent a mail or not, and play the video again. 

ఇప్పు డు విద్యా ర్థులు Email ని పంపంచారో  లేదో చెక్ట చేసి తర్థవాత 

వీడియోని మరొక్సారి ప్ల ేచేయండి. 

 

 

 

 


