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प्रस्र्ािना 
 

   कोरोना काळ ककती भयानक होता ि हे आपण ििद िाणतोच आहोत. कोरोना काळात बालकाांच्या सशक्षणाची फरफट झाली 
होती. तयाांच्या खेळण्या, बागडण्यािरती बांर्ी आली. तयाम ळे बालकाांमध्य ेचचडचचडपणा, हट्टीपणा, रडारडी ि रू झाली. तयाने 
पालक त्रस्त झाले. बालकाांना िमिािणे कठीण होऊन बिल.े ह्या तक्रारी पालक फोन करून मला िाांगू लागले.  
   कोरोना काळात बालकाांना घरीच ि रक्षक्षत हठकाणी सशक्षण समळणे गरिेच ेआहे. याचाच विचार करून व्हाट्िअँप ग्र प द्िारे 

सशक्षण रे्ण्याच ेठरले. बालकाांची आरोग्य ि रक्षा ि सशक्षण र्ोन्हीही गरिेचे होते. म लाांना ितत कायदशील ठेिािे. बालक-पालक 

-सशक्षक अिा िमन्िय िार्ला िाणे आिश्यक होते. बालकाांनी आपल्या घरीच म क्तछांर्पणे, हित, खेळत आनांर्ान ेपूिद 
शालेय सशक्षण घ्यािे. अननजश्चत कोविड-19 च्या काळाम ळे बालकाांना शाळेत प्रिेश घेण्यापूिी तयाांची पूिदशालेय सशक्षणाची 
तयारी झाली पाहहिे. बालकाांना पहहलीच्या िगादमध्ये गणणत हा विषय सशकताना िहि, िोप्या पद्र्तीने हाताळता आला 
पाहहिे. गणणत विषय कठीण िािू नये ि तयाम ळे शाळेतनू होणारी म लाांची गळती थाांबािी. यािाठी मी “बालकाांमध्ये गणन 

कौशल्य विकसित करणे” हा उपक्रम हाती घेण्याच ेठरविल.े 

   अांगणिाडी ही फक्त खाऊ, र्ान्य िाटपाचे कें द्र निून बालकाांिाठी आनांर्ी सशक्षणकें द्र आहे हे पालकाांमध्ये रुििणे गरिेचे 
होते. खािगी सशश िगादपेक्षा आपल्या बालकाची अांगणिाडीतून पिूद शालेय सशक्षणाची तयारी कशी करून घेतली िात.े तयाांचा 
पाया भक्कम करणे हाच माझा ध्याि आहे. आणण तो पालकाांपयंत पोहचणे आिश्यक िाटले यािाठी मी “बालकाांमध्ये गणन 

कौशल्य विकसित करणे” हा निोपक्रम ननिडला. 
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निोपक्रिाची िाझी गरज 

 

निोपक्रम घेण्यामागील कारण 

 

   आिही म ांबई िारख्या शहरी भागाांमध्येही झोपडपट्टी र्ाट िस्तीत आढळते. माझी अांगणिाडी ही झोपडपट्टी िस्तीतच 

आहे. येथील लोक छोटे-मोठे व्यििाय करून आपले ि आपल्या म लबाळाांचे पोट भरतात. अांगणिाडीत म लाांना खाऊ भेटतो, 
तर आता कोरोनाच्या काळामध्य ेर्ान्य िाटप होते यािाठीच पालक आपल्या म लाांना अांगणिाडीत पाठिीत. यथेील िास्तीत 

िास्त म ले अांगणिाडीत येतात. 3 िषद ते 6 िषद ियोगटातील म ले अांगणिाडीत पूिद प्राथसमक सशक्षण घेतात.  अांगणिाडीतून 

बालके पहहल्या इयत्तेत प्रिेश घतेात. तयाम ळे तयाांची पिूद शालेय सशक्षणाची पूिदतयारी करणे गरिचेे आहे. औपचाररक 

सशक्षणातील िाचन, लेखन ि गणन ही आिश्यक कौशल्ये आतमिात करण्यािाठी तयाांना पूिादन भि अांगणिाडीत समळणे 

आिश्यक आहे. ही पूिदतयारी झाली नाही तर शाळेमध्ये बालकाांचे िाचन,लेखन पूिादन भिाच े कौशल्य चाांगल्या रीतीने 
विकसित होऊ शकत नाही. या पररजस्थतीत प्राथसमक शाळेतून तयाांची गळती होिू शकते. यािाठी काही तरी निीन करणे 

आिश्यक होते. पहहलीच्या िगादत गणणत विषय माझ्या बालकाांना कठीण िािू नये. गणणताची आिड ननमादण व्हािी. गणणत 

विषयाचा पाया भक्कम होणे गरिचेे आहे. िाढतया स्पर्ादतमक क्षेत्रात आपली बालके हटकली पाहहिेत ि प ढे गेली पाहहिे. 
यािाठी बालकाांमध्य ेआतमविश्िाि िाढािा ि गणणतािारखा विषय तयाांना िहि, िोपा व्हािा यािाठी मी “बालकाांमध्ये 
गणन कौशल्य विकसित करणे” हा उपक्रम ननिडला. हा निोपक्रम िाततयपूणद चालू ठेिण्याचा माझा प्रयतन, ननणदय आहे. 

 

निोपक्रमाच ेिेगळेपण 

   कोरोनाच्या काळातही माझी बालके घरीच राहूनही अांगणिाडीतील पूिद शालये सशक्षण घेतील. तयाांना गणणत विषयाची गोडी 
ननमादण होते. बालकाांमध्ये आतमविश्िाि िाढू लागला. गणणत विषयाच्या भाषेची ओळख होणे ि गणणती भाषेचा िापर करणे. 

बालकाांमध्ये गणनपूिद िांकल्पना विकसित करणे . यािाठी घरग ती िाहहतयातनू कृतीय क्त सशक्षण रे्णे. बालकाांचा भरपूर 

िराि करून घेणे ि तयाांना पालकाांद्िारे ि माझ्याकडून प्रोतिाहन रे्णे. 

 

निोपक्रमाची उपय क्तता 
   गणणत विषयाचा पाया भक्कम करणे. बालकाांना पहहल्या इयत्तेत गणणत विषय िोपा िाटू लागेल. बालकाांचा आतमविश्िाि 

िाढेल. माझी बालके गणणतात िाचन, लेखन ि गणन िांकल्पनाांिर प्रभ ति समळितील याची मला खात्री आहे.  
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निोपक्रिाची उद्र्ीष्टे 

 

1. बालकाांना शैक्षणणक प्रिाहात ग ांतिनू ठेिणे. घरामर्नू सशक्षण घेणे.सशक्षण प्रकक्रया िास्तीत िास्त आनांर्र्ायी ि 

रांिक करण्याचा िाणीिपूिदक प्रयतन. 
2. पालकाांशी ििळीक िार्ून ि मनमोकळी चचाद करून बालकाच्या विकािातील अडथळे र्रू करणे. 
3. बालकाांच्या कृतीि प्रोतिाहन रे्णे. 

4. बालकाांच्या ििांगीण विकािािाठी ितत चचांताशील(ितकद ) राहणे ि तयान िार िेगिेगळे उपक्रम राबविणे. 

5. गणनपूिद िांकल्पनाांिर प्रभ ति समळविणे. 
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निोपक्रिाच ेननयोजन 

   अांगणिाडीत ननयोिनबद्र् उपक्रमाांची आखणी केली आहे. “बालकाांमध्ये गणन कौशल्य विकसित करणे” हा निोपक्रम 

अांगणिाडी मध्ये प्रथमच राबविण्यात आला. बालकाांमध्ये विविर् कौशल्य विकसित करण्यािाठी विचारपूिदक ननयोिन 

करण्यात आले.  

निोपक्रमाची व्याप्ती ि मयादर्ा 

   प्रस्त त उपक्रम हा म ांबई-मानख र्द यथेून मातांगऋषीनगर या विभागातनू अांगणिाडी क्रमाांक 48 येथ ेराबविण्यात आला. 1 

ि लै 2021 ते 30 िप्टेंबर 2021 या तीन महहन्याांच्या कालािर्ीत “बालकाांमध्ये गणन कौशल्य विकसित करणे” हा निोपक्रम 

राबविण्यात आला. हा उपक्रम 10 म लाांिाठी राबविण्यात आला. हा उपक्रम 10 म लाांिाठी मयादहर्त (कारण कोरोना ननयम 

अटीन िार) आहे. ियोगट 3 ते 4 , 4 ते 5, 5 ते 6 आहे.  

निोपक्रमाचा अपेक्षक्षत अभ्यािक्रम 

1. गणणती भाषेची ओळख होणे. 

2. अक्षराांचे अियि रेखाटन करणे. 

3. आकार ओळख 

4. अांकाांची ओळख 

5. मोिणी 

निोपक्रम कायदिाहीच ेटप्प े

1 ि लै 2021 ते 30 ि लै 2021 – गणणती भाषेची ओळख,अियि काढणे, अियि िाचन, अियि  िोड्या लािणे, गाणी गोष्टी. 

1 ऑगस्ट 2021 ते 31 ऑगस्ट 2021 – आकार ओळख, आकार लेखन, आकार िाचन, आकार िोड्या लािणे, गाणी गोष्टी. 

1 िप्टेंबर 2021 ते 30 िप्टेंबर 2021 – अांक िाचन , अांक लेखन, 1 ते 5 अांक िोड्या लािणे, िस्त ूमोिणे, गाणी गोष्टी, 1 त े

10 अांकािरून उड्या मारणे. पाहूणा कोण? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       िळेापत्रक 
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महहना ियोगट िोमिार मांगळिार ब र्िार ग रुिार श क्रिार शननिार 

ि लै 3 ते 4 गणणती 
भाषेची 
ओळख 

अियि 

लेखन 

अियि 

िाचन 

 अियि 

िोड्या 
लािणे 

गाणी 
गोष्टी 

अियि 

िाचन गाणी 

4 ते 6 गणणती 
भाषेची 
ओळख, 

अियि 

िाचन , 

लेखन 

अियि 

िाचन, 

िोड्या 
लािा. 

आकार 

ओळख, 

आकार 

िोड्या 

अांक िाचन 

1 ते 10 

अांक गाणी, 
गोष्टी 

अांकिाचन 

अांकलेखन 

अियि 

िोड्या लािा 
आकार 

िोड्या लािा 

ऑगस्ट 3 ते 4 आकार 

ओळख 

आकार 

लेखन 

आकार 

िाचन 

आकार 

िोड्या 
लािणे 

गाणी 
गोष्टी 
अियि 

लेखन 

अियि 

िोड्या 
लािा. 
अियि 

िाचन 

आकार 

िाचन 

4 ते 6 1 त े

10अांक 

मोिणे, 

िस्तू 
मोिणे, 

गाणी 

अियि 

िोड्या 
आकार 

िोड्या 1 त े

5 अांक 

िोड्या 
लािणे 

आकार 

लेखन 

अियि 

लेखन 1 त े

5 अांक 

लेखन 

िाचन 

अियि 

लेखन 

 अांक 

िोड्या 
गोष्टी 

1 ते 10 

अांक िाचन 

लेखन 

आकारािरून 

िस्तू िाांगणे  

आकार 

लेखन, 

िाचन 

िप्टेंबर 3 ते 4 1 ते 5 अांक 

लेखन, 

गाणी 

1 ते 5 अांक 

िाचन 

1 ते 5 अांक 

िोड्या 
लािणे 

1 ते 5 

िस्तू 
मोिणे 

िस्तूांमर्ून 

पाह णा 
ओळख 

कोण? 

अियि 

लेखन 

आकार 

िोड्या 

आकारािरून 

िस्तू िाांगणे  

आकार 

लेखन, 

िाचन 
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4 ते 6 1 ते 10 

अांक िस्त ू

मोिणे 

िोड्या 
लािणे 

अियि 

काढणे 

1 ते 10 

अांक 

िाचन, 

लेखन 

गोष्टी 
अियि 

काढणे 

1 ते 5 अांक 

पाहूणा 
कोण? 

िस्तू 
आकार 

ओळखणे, 

रांग 

1 ते10 

अांकाांिरून 

उड्या 
मारणे. 

आकार 

ओळखणे 

1 ते 10 

अांक 

िोड्या 
लािा. 
आकार 

िोड्या 
अियि 

काढणे. 

1 ते 10 अांक 

मोिणे.  

िस्तू आकार 

ओळखणे, 

रांग 

 

 

 

   

पूिदजस्थतीचे ननरीक्षण 

  अांगणिाडीत बालके िनू महहन्यामध्ये निीन अभ्यािक्रमान िार ि रुिात करतात. न कतीच मे महहन्यातील उन्हाळी ि ट्टी 
िांपून म ले गािािरून यायला ि रुिात झालेली अिते. काही म लाांना गािािरून येईपयंत िून महहना िांपत आलेला अितो. 
तयाम ळे निीन अभ्यािक्रमाची खरी ि रुिात ि लै महहन्यापािूनच होते. 

िांबांचर्त व्यक्तीांशी, तज्ज्ाांशी चचाद 

   माचद 2020 अखेरीि कोविड-19 च्या प्रभािाम ळे अांगणिाडी बालकाांचे सशक्षण बांर् झाले. िन िून 2020 पािून प न्हा 
अांगणिाडीचे पिूदशालेय सशक्षण चालू कराि ेअि ेम ख्यिेविका – िौ. कविता िार्ि मॅडमनी िाांचगतले. पालकाांच ेमोबाईलद्िारे 

व्हाट्िएपग्र प तयार करून तयािरून कृती करणे ठरविण्यात आले. यािाठी मोलाच ेमागदर्शदन म ख्यिेविका- कविता िार्ि 

मॅडमनी केले. तयाम ळे आिपयंत अविरत बालसशक्षण चालूच आहे. बालके घरी अिली तरी तयाांचा सशक्षणक्रम चालू आहे 

कविता मॅडम याांनी केलले्या िळेोिळी मागदर्शदनाम ळेच मला हा निोपक्रम राबविण्याि समळाला ि तिेच मॅडमनी हर्लेल्या 
प्रोतिाहनाम ळे मला हा निीन उपक्रम राबविण्यािाठी मर्त झाली. तिेच प्रकल्प अचर्कारी माननीय श्री शरर् त . क ऱ्हाडे िर 

याांनीही ह्या निोपक्रमाि प्रोतिाहन हर्ले. बालकाांमध्ये गणन कौशल्य विकसित करण्यािाठी मागदर्शदन केले. 

आिश्यक िार्नाांचा विचार 

1. पालकाांची समटीांग घेऊन (कोविड ननयमाांच ेपालन करून ) तयाांना गणणत विषयाची, भाषचेी ओळख करून हर्ली. 
तयाांमध्ये आपण गणनपूिद िांकल्पनचेी कशी टप्याटप्याने तयारी करून घेणार आहेत हे स्पष्ट केले. 

2. बालकाांना पालक ि मी स्ितः प्रतयके कृतीला प्रोतिाहन रे्ण्याचे ठरिले. 
3. गणनपूिद तयारीिाठी घरातील िेगिेगळ्या िस्तू, घटकाांचा उपयोग करण्यात आला.  
4. मोबाईलद्िारे जव्हडडओ, फोटो याांद्िारे कृतीय क्त सशक्षण, कौशल्यपूणद सशक्षण. 
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5. काही च कल्याि बालकाांना ते प न्हा प न्हा िमिािनू िाांगणे. रागाियाचे नाही. िक्तीचे सशक्षण नाही. 
6. घरातील िस्तू, भाज्जया, फळे, भाांडी इतयार्ीांचा िापर (तयाम ळे प्रतयेक कृतीिाठी घरग ती िाहहतय िापरल्याम ळे िेगळा 

खचद झाला नाही. ) 

 

 

कृतीांचा क्रम 

1. अक्षराांचे अियि ओळख, िाचन, लेखन 

2. आकार ओळख, आकार िाचन, लेखन 

3. िगीकरण करणे ि 1 ते 5 अांक मोिणे. 

4. अांकाांची ओळख- िाचन 

5. एकाि-एक िांगती लािणे-िोड्या ि ळिा. 
6. मोिणी - 1 ते 10 अांक मोिणे. 

 

निोपक्रमात घेण्यात आलेले उपक्रम 

1. गाणी – अांकािरून गाणी 
2. गोष्टी – अांकािरून गोष्टी 
3. पाह णा कोण? 

4. 1 ते 10 अांकािरून उड्या मारणे 

5. िोड्या लािा – 1 ते 5 अांक 

6. अियि काढणे ि िोड्या लािा. 
7. आकार ओळखणे ि िोड्या लािणे. 

 

निोपक्रम जस्थतीचे ननरीक्षण 

   निोपक्रमानांतर बालके 1 त े10 अांक मोिणे, गणनपूिद िांकल्पना सशकले. तयाम ळे पालक ि बालक िमन्िय िार्ला गेला. 
तयानांतर बालकाांबरोबर पालकाांमध्येही आतमविश्िाि िाढला की आपणही पहहल्या इयत्तेचा अभ्याि आपल्या बालकाकडून 

घरी घेऊ शकतो. निोपक्रमािाठी घेतलले्या बालकाांपकैी 2 बालके बोलू शकत नव्हत्ती. िास्तीत िास्त एक ते र्ोन शब्र् 

बोलायची. निोपक्रमानांतर ती 1 ते 10 अांक मोिणी करतात. अक्षराांचे अियि िाचन, लेखन करतात. यामध्यचे माझा 
निोपक्रम िाध्य झाला आहे. मी माझा हा उपक्रम अिाच चालू ठेिणार आहे. 
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निोपक्रमािाठी इतराांची मर्त 

   माझी अांगणिाडी मर्तनीि – िार्ना श्रीरांग िगताप ि माझी मर्तनीि मतै्रीण माया विठोबा कामतकर याांची मला 
िेळोिळेी मर्त झाली. तिेच विभागातील पालक ि माझ्या अांगणिाडीतील बालकाांनीही मर्त केली. बालक ि पालकाांनी 
प्रनतिार् हर्ला निता तर हा निोपक्रम राबिणे माझ्यािाठी कठीण होते. 

   तिेच या निोपक्रमािाठी आकार – ( बालसशक्षणक्रम ) या प स्तकाच ेिाहाय्य घतेले. आकार बालसशक्षणक्रम आर्ाररत 

(अांगणिाडी िेविकाांिाठी हस्तप जस्तका ) आकार बालसशक्षणक्रम ( पयदिेक्षक्षका ि अांगणिाडी िेविकाांिाठी मागदर्सशदका )  

निोपक्रमािाठी िार्र कराियाचे प राि े

   या उपक्रमामध्ये बालकाांचे कृतीविषयक जव्हडडओ , फोटो उपलब्र् आहेत. 

  



“बालकाांमध्ये गणन कौशल्य विकसित करणे” 

 

12 

निोपक्रिाची प्रमयक्ष कायदिािी 

   िन माचद 2020 पािून कोरोना हे िागनतक िांकट आल्याम ळे तयािर मात करून आपल ेकायद चालू ठेिणे ही काळाची गरि 

बनली आहे. आम्ही ििद अांगणिाडी िेविका या िांकटाला तोंड रे्त आपला कायदभार िाांभाळत आहोत. अांगणिाडीतील इतर 

कामे कोरोना ननयमाच्या अटीन िार चालू आहेत. आतमविश्िािाने केलले्या कायादला कोणतयाही िांकटाची भीती निते. अशा 
िांकटामध्यचे म ळात आपल्या आतमविश्िािाची परीक्षा होते. कोरोना िांकटािर मात करून माझ्या अांगणिाडी बालकाांना 
मला सशकिायचे होते. तयाांचा रै्नांहर्न अभ्यािक्रम चालू ठेिायचा होता. 

   िन िून 2020 पािून बालकाांचे अांगणिाडीच ेपूिदशालेय सशक्षण ि रू करण्यात आल.े म ख्यिेविका िौ. कविता िार्ि मॅडम 

याांनी हा उपक्रम व्हाट्िअपग्र पद्िारे राबविण्याि िाांचगतला. तयान िार ििद पालकाांचे व्हाट्िअप नांबर घेऊन ग्र प तयार केले. 
व्हाट्िअप ग्र पद्िारे तयाांना भाषा, गणणत, िामान्य्ान, चचत्रकला, हस्तकला, नैनतकम ल्ये, चाांगल्या स्िच्छतेच्या िियी 
अिा िळेापत्रकान िार सशक्षणक्रम चालू होता. 

   माझे आकार प्रसशक्षण िन िानेिारी-फेब्र िारी 2020 मध्ये पूणद झाले. प्रसशक्षणान िार प्रतयक्ष कायदिाही ि रू करण्यापूिीच 

कोरोना िांकट आल्याम ळे मला प्रतयक्ष कृती थाांबिािी लागली. बालके पहहल्या इयत्तेत प्रिेश घतेाना ििद पूिदशालेय सशक्षण 

तयारी झालेली अिते. तयाम ळे इयत्ता पहहलीचा अभ्यािक्रम तयाांना िोपा िातो. अांगणिाडीतून बालकाांनी ननयसमत िेळेिर 

येणे, बिणे, कृती करणे, नैनतक मूल्ये (प्राथदना ) स्िच्छता, िियी याांिर लक्ष कें हद्रत केले िाते. रै्नांहर्न िेळापत्रकान िार भाषा, 
गणणत, िामान्य्ान, हस्तकला, चचत्रकला हे विषय घेतल ेिातात. 

   कोरोना कालािर्ी अननजश्चत अिल्याम ळे बालकाांना निीन उपक्रम रे्ण्याची गरि होती. गणन ही िांकल्पना अमयादहर्त 

आहे. अांकाांिोबत गणणतातील निीन घटक िापरून बालकाांना गणणताची ओळख करून रे्णे मला आिश्यक िाटल.े यािाठी 
आकार प्रसशक्षणाचे माध्यम होते. बालकाांचा पूिदशालेय सशक्षणातून गणन या प्रकक्रयदे्िारे कौशल्य विकसित करणे ि तयाांचा 
पहहली इयत्तेिाठी गणणत विषयाचा पाया भक्कम करणे यािाठी मी “बालकाांमध्ये गणन कौशल्य विकसित करणे” हा 
निोपक्रम ननिडला. 

   हा निोपक्रम मी प्रथम राबविला अिून तयािाठी ननयोिनबद्र् आखणी केली आहे. अांगणिाडी मध्य े 3 िषादपािून 6 

िषादपयंत बालके अिल्याम ळे तयाांचा अभ्यािक्रम ियोगटान िार आखला आहे. 3 ते 4 ियोगट, 4 ते 5 ियोगट, 5 ते 6 िषद 
ियोगट. कोरोना ननयमाांच्या अटीन िार हा निोपक्रम मयादहर्त 10 बालकाांमध्येच राबविण्याचे ननयोिन केले. यान िार ह्या 
10 बालकाांचा िेगळा व्हाट्िअप ग्र प तयार करून तयाद्िारे अभ्यािक्रम घेतला.जव्हडीओ, फोटो, फोन िरून ि गहृभेटीद्िारे 

पालकाांना मागदर्शदन केले. कोरोना अटी ननयमाांचे पालन करून पालकाांची समटीांग घेतली. तयामध्ये गणणत ही िांकल्पना 
रै्नांहर्न िीिनामध्य ेआपण िापरत अितो. तयामध्ये उपक्रम, कृती आपण कशाप्रकारे घेणार तयािाठी कोणतया कृती घेणार 

हे िाांचगतले. तिेच प्रतयेक कृतीिाठी माझ्याकडून ि पालकाांकडून प्रोतिाहन रे्ण्याचे ठरल.े आपल्या बालकाांचा पाया भक्कम 

करण्यािाठी पालकाांना प्रोतिाहन हर्ले. िळेोिळेी प्रतयक्ष गहृभेटीद्िारे मागदर्शदन केले. बालकाांना गणणत विषय आिडािा, 
तयाांनी तो आनांर्ाने सशकािा यािाठी प्रयतन करणे हाच माझा ध्याि आहे. 
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   बालके िनू महहन्या अखेरपयंत गािािरून येत अितात. तयाम ळे माझा हा निोपक्रम 1 ि लै 2021 पािून ते 30 िप्टेंबर 

2021 पयंत राबविण्यात आला. तयािाठी रै्नांहर्न, िाप्ताहहक िेळापत्रक ि लै ते िप्टेंबर या तीन महहने कालािर्ीिाठी 
बनविले. काही बालके हहांर्ी भावषक ि काही बालके मराठी भावषक अिल्याम ळे र्ोन्ही भाषाांमध्ये िाहहतय, तक्ते बनिले. 3 

िषद ते 4 िषद ियोगटािाठी 0 ते 5 अांक ठरिल ेि 4 ते 6 ियोगटािाठी 0 ते 10 अांक ठरिले. (0) शून्य ि रुिातीला घेतल े
कारण शून्याम ळे प्रतयेक िांख्येची ककांमत िाढते िाते. यािाठी शून्य या अांकाची ओळख होणे गरिचेे होते. 
“शून्यातनू विश्ि ननमादण केले” अशी म्हण आहे. यािाठी शून्य (0) फार महत्त्िाचा अांक आहे अिे माझ ेस्िमत 
आहे. याचबरोबर मराठी, हहांर्ी, इांग्रिी माध्यमातून पहहली इयते्तपािून इांग्रिी विषय अभ्यािक्रम अिल्याम ळे 
बालकाांना 1 ते 10 नांबर तक्ते बनिले ि ओळख करून हर्ली. 

   बालकाांना गणणत भाषचेी ओळख करून रे्ण्यात आली. आपण गणणती भाषेचा िापर र्ररोि करत अितो. नाणी,  नोटाांचा 
िापर करून आपल्या िीिनातल ेर्ररोिचे व्यिहार आपण रे्िाण-घेिाण स्िरूपात करत अितो. बालके खाऊ घेण्यािाठी 
र् कानात िातात. िीिनािश्यक िस्त ूघेण्यािाठी पालकाांिोबत िात अितात. गणणती भाषा गाणी, गोष्टीतनू, अांकातून , 

आकारातून सशकिण्यात आली. 

   अक्षराांचे अियि ओळख या कृती द्िारे बालकाांकडून र्ररोि अियि लेखन, अियि िाचन घेतले गेल.े अियि र्ररोि लेखन 

केल्याम ळे बालकाांचे हस्ताक्षर छान येते. कोणतयाही विषयाचे लेखन अिो मराठी, हहांर्ी, इांग्रिी, गणणत िा कोणतीही (बोली) 
भाषा अिो तयाांचे लेखन ि िाच्च अक्षरात करणे बालकाांना िमते. “ि ांर्र अक्षर हाच खरा र्ाचगना” हा ि विचार बालकाांमध्य े

रुििला. र्ररोि अक्षराांचे अियि लेखन घेतले याम ळे माझी बालके छान अक्षराांचे अियि काढतात. अक्षराांच्या अियिापािून 

अक्षर, अांक तयार करणे िोप ेिाते. तयामध्ये अक्षराांच्या अियिाांच्या िेगिेगळ्या कृती घतेल्या. उर्ा. 1. अक्षराांच ेअियि 
िाचन 2. अक्षराांचे अियि पूणद करा. 3. अक्षराांचे अियि िोड्या लािा. 4. अक्षराांचे अियि- पाह णा कोण? 5. हठपके 
िोडून अियि तयार करा. ह्या कृती घेतल्या. यािाठी घरातील िहीच्या पानािर पने, स्केचपनेच्या िाहाय्याने आकषदक 
कृती तयार केल्या. पालकाांनी या कृती र्ररोि जव्हडीओ, फोटोद्िारे पाठिल्या. 

   आकार ओळख – आकारासशिाय कोणतीही िस्तू नाही. कोणतीही गोष्ट घडिणे, ककां िा प्राप्त करणे, समळिणे म्हणिे 
आकाराि येणे, िगामध्ये प्रतयेक गोष्टीला आकार आहे. ननिगादचा आकार, प्राणी, पक्षी, झाडे, डोंगर, िूयद, चांद्र, नद्या, 
िम द्र ििांना िेगिेगळा आकार आहे. तिेच फ ले, पाने, फ लपाखरे याांना आकार आहे. मलाही माझ्या बालकाांना आकार 
द्यायचा होता तयािाठी आकाराांची ओळख होणे गरिचेे होते. गोल, चौकोन, त्रत्रकोण, आयत, हे चार आकार ठरविले. 
प्रतयेक आकारािाठी घरातील िस्तूांचा िापर करण्यात आला. घरग ती िस्तू, भाज्जया, फळे, खाण्याचे पर्ाथद र्ाखिून 
तयातून आकार सशकिण्यात आल.े  उर्ा.  

गोलआकार – टोमॅटो, सलांबू, कोबी, िांत्री, मोिांबी, फळे, लाडू, ग लाबिाम, रिग ल्ले, प री, पोळी, आईच्या हातातील बाांगड्या, 
हटकली. िायकल ि गाड्याांची चाके.  

चौकोन – चौकोनी िस्तू, णखडक्या. 
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त्रत्रकोण – विर्षूकाची टोपी, िाढहर्ििाची टोपी, िमोिा, मेिाड आईस्क्रीम, कपड्याांचे हँगिद 

आयत – आयताकृती मध्ये िह्या, प स्तके, टेबल, कपाट, र्रिािा, र्रूर्शदन, अांगणिाडीतील फळा, शीतकपाट, मोबाईल 
इतयार्ी. 

   आकाराांमध्ये लहान म लाांना आकवषदत करण्याची ताकर् अिते. िेगिेगळ्या चचत्राांचे बालकाांना आकषदण अिते. 
तयाम ळे भौसमनतक आकाराांच्या द्िारे बालकाांच्या मनोरांिनािाठी काटूदन्ि (व्यांगचचत्र) र्रूर्शदनिर र्ाखिले िातात. 

बालके ती फार आिडीने , मिेत, पाहतात. म्हणून आकारामध्ये मी गोल, चौकोन, त्रत्रकोण ि आयत हे आकार 
सशकिले. तयािाठी िेगिेगळ्या कृती घेतल्या. आकार लखेन, आकार िाचन, आकाराांच्या िोड्या लािा, आकार ओळखा. 
आकाराांमध्ये रांग भरा. आकाराांमध्ये बालकाांना िेगिेगळी आकषदक चचत्रे काढून र्ाखिली. तिेच िस्तू र्ाखविल्या. 
कृतीमध्ये फरशीिर आकार काढून तयािर बिणे. उर्ा. गोल, त्रत्रकोण, चौकोन, आयत काढणे पालकाांनी गोल 
बोलल्यािर बालकाांनी गोलात िाऊन बिणे.  

   अांक ओळख – या कृतीमध्ये 3 ते 4 ियोगटािाठी 1 ते 5 अांक ि 4 त े6 ियोगटािाठी 1 ते 10 अांक घेतले. 
यामध्ये 1 ते 10 अांक लेखन, िाचन, िोड्या लािा. अांक ओळखा, पाह णा कोण? , गाणी, गोष्टी घेतल्या. चचत्रािरून 
मोिणी, िस्तू मोिणी, पाने मोिणे, अशा िेगिेगळ्या कृती घतेल्या. 1. फरशीिर गोल आकार काढून तयामध्ये 10 
अांक सलहहणे, तयािरून बालकाांनी 1 त े10 अांकापयतं उडया मारणे. 2. 1 ते 10 अांकािरून िरळ चालणे. 3. 1 
ते 10 अांकािर बेडूक उडया मारणे. 4. हाताची बोटे 1 ते 10 अांक मोिणे. 5. पायाची बोटे 1 ते 10 अांक मोिणे. 
घरातील भाांड्याांमर्नू – िाट्या, पेले, चमचे मोिणे. भाज्जयाांमर्नू – भेंडी, टोमॅटो, बटाटा, काांरे्, लिूण मोिणे. 
िस्तूांमर्ून – िाबण, पने, बाटल्या, इतयार्ी मोिणे. 

 

कृतीांचा क्रम 

1. अक्षराांचे अियि ओळख, िाचन, लेखन िराि. 

2. आकार ओळख – आकार िाचन, लेखन, िराि. 

3. अांकाांची ओळख – िाचन, लेखन, िराि. 

4. एकाि-एक िांगती लािणे – िोड्या लािा 
5. िगीकरण करणे – पाह णा कोण? 

6. मोिणी – 1 ते 10 अांक मोिणे. 

निोपक्रमात घेण्यात आलेले उपक्रम 

1. गाणी – अांकाांिरून गाणी 
2. गोष्टी – अांकाांिरून गोष्टी 
3. पाह णा कोण?  
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4. 1 ते 10 अांकाांिरून उड्या मारणे. 

5. िोड्या लािा – 1 ते 5 अांक 

6. अियि लेखन ि िोड्या लािा. 
7. आकार ओळखणे ि िोड्या लािणे. 

अांकगीत - 1 

1. एक बडे रािा का बेटा । 
2. र्ों हर्नि ेम रझाया लेटा । 
3. तीन बडे महातमा आए । 
4. चार र्िाकी पूडडयाां हर्लाए । 
5. पाँच समननट में गरम कराई । 
6. छह छह घांटे के बार् वपलाई । 
7. िात हर्नोमें आँखे खोली । 
8. आठ हर्नोमें ननकली बोली । 
9. नौ हर्नोमें ताकर् आई । 
10. र्ि हर्नोमें र्ौड लगाई । 

 

अांकगीत – 2 

1. एक चचडिया आती है, चचि-चचि गीत ि नाती है । 
2. र्ों हर्ल्ली की त्रबल्ली है, र्ोनों िाती हर्ल्ली है । 
3. तीन चगलहरी रानी है, तीनों पीती पानी है । 
4. चार मोर आते है, नाच-नाचकर गाते है । 
5. पाँच चूहे रािा है, मख्खन खाते तािा है । 
6. छह लांगूर बिे शैतान, मारे थप्पि खीांचे कान । 
7. िात खरगोश खिे खिे, लांबी मँूछे कान बिे । 
8. आठ फूल है णखल रहे, मस्त हिा में झूम रहे । 
9. नौ िोनेकी मछ्ली है, ननकली अपने घरको है । 
10. र्ि बच्चों ने छेिी तान, िय िय प्यारा हहांर् स्तान । 

 

कहानी – 1  
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   एक बार एक कौआ बह त प्यािा था। िह पानी की खोि में इर्र उर्र घूमने लगा,  अचानक उिने घर के पाि 
एक घिा रे्खा, घिे में पानी बह त कम था। कौआ अपने चोंच िे पानी पीने की कोसशश करने लगा मगर उिकी 
चोंच में पानी की एक बूरँ् भी नही आ रही थी थोिी रे्र िोचने के बार् उिे एक उपाय ि झा, उिने आि पाि पिे 
क छ कां कि रे्ख ेऔर उन्हें चोंच िे उठाकर एक एक कर घिे में डालने लगा। एक कां कि डाला, र्ों कां कि डाल,े तीन, 

चार, पाँच, छह, िात, आठ, नौ कां कि डाल,े  र्ि कां कि डाले। जििि ेपानी ख र् ही चर्रे चर्रे ऊपर आ गया। और 
कौआ ने अपनी प्याि ब झाई। और कौआ पानी पीकर उि गया। 

कहानी – 2 

बरफी की कहानी 

   मॉ ां न ेडडब्बे में 6 बरफीयाँ रखी। माँ िब्िी लेने बािार गयी। रमा विद्यालय िे घर आयीां। उिने डडब्बा खोलकर 
रे्खा। डडब्बे में उिे 6 बरफ़ीयाँ हर्खीां। रमा के म ँह में पानी आ गया। उिने उिमें िे 2 बरफीयाँ खा ली। घर 
लौटने पर माँ ने डडब्बा खोला, तो उिमें चार ही बरफीयाँ थी। 

माँ – रमा, त मने 2 बरफीयाँ खायीां ? 

रमा – माँ, मैंने 1 बरफी खायी । 

माँ – रमा, त म िही बोल रही हो न ? 

रमा – माँ, म झे बरफी खूब अच्छी लगी इिसलए मैंने 1 बरफी और खा ली । 

माँ – शाबाि ! रमा त मन ेिही बताया । यह लो एक और बरफी वपतािी को रे् र्ो । एक बरफी र्ार्ीिी को रे् 
र्ो और एक मैं खाती हँू । 

 

 

   गाणी 1 ते 10 अांक कृतीद्िारे बोलणे. गोष्टी 1 त े10 अांकाांिरून िाांगणे. आकषदक चचत्रे, िस्तू याांद्िारे 1 गे 10 
अांकाांची ओळख करून हर्ली.  3 िषद ते 4 िषद ियोगटािाठी 1 ते 5 अांक घेऊन, मोिणे िोड्या लािणे, पाह णा 
कोण? या कृती घेतल्या. 

   प्रोतिाहन ही अशी गोष्ट आहे, ज्जयाने िामान्य माणूि रे्खील अिामान्य काम करू शकतो...!  ही तर छोटी 
चचम कली बालके म्हणिे फ लेच ! याांना बहरताना, आनांर्ाने डोलताना शाबािकी तर हिीच यािाठी मी स्ितः 
प्रतयेक जव्हडडओ ि फोटोंिाठी बालकाांनी पाहता क्षणीच आनांर् िाटािा यािाठी ईमोिी ठरिल्या. न च कता येणाऱ्या 
प्रतयेक जव्हडडओ ि फोटोला शाबािकी हर्ली. पालकाांनीही घरी आपल्या बाळाांना शाबािकी रे्ण्याि िाांचगतले.  
बालकाांच्या प्रतयेक कृतीय क्त जव्हडीओ, फोटोिाठी शाबािकी म्हणून (ईमोिी) आईस्क्रीम, चॉकलेट, केक, कॅडबरी, 
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लॉलीपॉप पाठिून बालकाांना प्रोतिाहहत केले. पालकाांनाही आपल्या बालकाांना न रागािता, काही च कल्याि प न्हा 
प न्हा िाांगणे ि कृती झाल्यािर शाबािकी रे्ऊन प्रोतिाहन िाढविण्याि िाांचगतले. तयाम ळे बालकाांमर्ील 
आतमविश्िाि िाढला. 

   खेळ, गाणी, गोष्टीद्िारे कृतीय क्त पिूदशालेय सशक्षण रे्ण्यात आल.े तयाम ळे बालकाांच ेमनोरांिन झाल.े बालकाांनी 
आनांर्ाने, मिेत , घरी राहून अभ्याि केला. पालकाांचा ि बालकाांचा (कोविड-19) काळ िाथदकी लागला. बालकाांबरोबर 
पालकही उतिाही झाले. आपल्या बाळाला आपण घरी सशकिू शकतो हा आतमविश्िाि पालकाांमध्येही िाढीि लागला. 

 उपक्रमात िहभागी बालके 

1. वििान अननल ग प्ता 
2. ररनतका रािेश ियैस्िार 

3. हर्व्याांश हर्पचांर् िैयस्िार 

4. ररतेश ि नील ग प्ता 
5. आरांभ ग रुनाथ पाटील 

6. रुद्रान्श र्शरथ विश्िकमाद 
7. वप्रयल त्रब्रिेश श्रीिास्ति 

8. अरमान कलाम शेख 

9. अनाि िाबीर खान 

10. अिान िािेर् शेख 

   या छोट्या चचम कल्याांनी प्रतयेक उपक्रमात कौशल्य र्ाखविले. गाण्यातनू कृती ि अांक, प्राण्याांची नािे िमिली. 
गोष्टीतून ऐकण्याची ि िैचाररक पातळी िाढली. अक्षराांच्या अियिातून हस्ताक्षर ि र्ारले. आकारातून ििद 
प्रकारच्या घटकाांमर्ील आकार ्ान िमिले ि तयातून विविर् कौशल्य ननमादण झाली. उर्ारणाथद- चचत्रकला, 
हस्तकला ििद घटकाांकडे आकाराच्या माध्यमातनू पाहणे तयाम ळे िैचाररक क्षमता िाढली. गाणी गोष्टी यातून 
िौंर्यददृष्टी ि ििदनशीलतेचा विकाि झाला. शारीररक हालचालीतून िांगीत ि तालाला प्रनतिार् रे्तात. पररिरातील 
ि ननिगादतील घटक ि घटना याबद्र्ल आकषदण अिते. गाणी ि गोष्टी बालकाांना फार आिडल.े तिेच खेळातून- 

अांकािरून उड्या मारणे, अांकािरून बेडूक उड्या मारणे, आकार ओळखून तयािर बिणे हे खेळ बालकाांना फार 
आिडले. यातून स्मरणशक्ती, विचारशक्ती, तकद शक्ती िाढीि लागली. गणनपूिद कृतीांची ओळख झाली ि बौद्चर्क 
विकाि झाला. 

 

 

उपक्रम पूणद झाल्यािर ननरीक्षणे ि तयाच्या नोंर्ी 
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   माझ्या अांगणिाडीतील र्ोन बालके बोलत नव्हती. िास्तीत िास्त एक त ेर्ोन शब्र् बोलायची. (वप्रयल श्रीिास्ति 
ि अरमान शेख) डॉक्टराांनी तयाांना अांगणिाडीत बििण्याचा िल्ला हर्ला. अांगणिाडीत आल्यापािून तयाांच्यामध्ये 
(कृतीांतून( बर्ल होत होता. बोलण्याचा, गाणी म्हणणे, कृती करणे यातून प्रयतन चालू होते. ह्या निोपक्रमात ते 
र्ोघेही 1 ते 10 अांक मोितात. तिेच गाणी म्हणतात, ि कृती करतात. यातच माझ्या निोपक्रमाच ेिाध्य झाले 
आहे. मी माझा हा निोपक्रम अिाच प ढे चालू ठेिणार आहे. बालक-पालक-सशक्षक अिा िमन्िय िार्ला गेला. 
तयातून बालकाांमध्ये आतमविश्िाि िाढला. बालकाांना ि पालकाांना ननरि िाटणारा काळ िाथदकी लागला. बालक 
उतिाही झाले. खेळातनू, कृतीतून, गणन कौशल्य विकसित झाले. हितखेळत आनांर्मय िातािरण ननसमदतीत न गणणत 
सशकणे िोपे झाले. बालकाांमध्ये अांकाांची गोडी ननमादण झाली. अक्षराांचे अियि ि आकार बालकाांना आिडू लागले. 
अांगणिाडी म्हणिेच म क्तछांर्पणे बागडणे होय. “बालके म्हणिे फ लेच िेगिेगळ्या रांगाांची, िेगिेगळ्या ि िािाने 
बहरलेली” मला म ले ि फ ले फार आिडतात. तयाांच्यािाठी माझी िरै्ि प्रयतन करण्याची तयारी आहे. 

उपक्रमामर्ील कायदिाहीत आलेल्या अडचणी 

1. काही पालकाांचे व्हाट्िअप बांर् होते. तेव्हा तयाांच्या घरी गहृभेटी रे्ऊन, फोन करून अडचणी र्रू केल्या. 
2. पालक असशक्षक्षत अिल्याम ळे बालकाांना सशकिू शकत नव्हते. तर तयाांना व्हीडडओद्िारे, फोटोद्िारे, फोन 

करून या गहृभेटीद्िारे अडचणी र्रू केल्या. 
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निोपक्रिाची यशत्स्िर्ा 

1. बालकाांमध्ये आतमविश्िाि िाढला. 
2. बालक ि पालकाांना ननरि िाटणारा काळ िाथदकी लागला. 
3. बालक-पालक-सशक्षक अिा िमन्िय िार्ला गेला. 
4. बालकाांमध्ये उतिाह ननसमदती झाली. हितखेळत आनांर्ान ेसशकणे िोपे झाल.े 

5. गणन कौशल्य विकसित झाले. 
6. अांगणिाडीतून पूिदशालेय सशक्षणाची तयारी कशी होत े हे पालकाांपयंत पोहचले. अांगणिाडी आनांर्ी सशक्षणकें द्र िाटू 

लागले. 
7. हा निोपक्रम 80% यशस्िी झाला. बालकाांमध्ये विविर् कौशल्य विकसित झाली. 
8. हा निोपक्रम आणखी िराि घेतल्यािर एवप्रल 2022 पयंत ििद बालकाांमध्ये 100% यशस्िी होईल याची खात्री आहे. 

9. हा निोपक्रम बालकाांमध्य ेगणन कौशल्य विकसित करण्यािाठी अतयांत उपय क्त ठरला हा अिाच प ढे चालू ठेिण्याच े

ध्येय मनाशी बाळगले आहे. 

10. या निोपक्रमाचा फायर्ा इतर अांगणिाडी िेविका ि बालकाांिाठी िोपा, िोईस्कर होणार आहे. 
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मी तयार केलेले िाहहतय  
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सिारोप  

  माझ्या अांगणिाडीतील बालकाांिाठी “बालकाांमध्य े गणन कौशल्य विकसित करणे” हा निोपक्रम घेण्यात आला. या 
उपक्रमाम ळे बालकाांमध्ये आतमविश्िाि िाढला. अांकाांची गोडी लागली. अक्षराांचे अियि ि आकार आिडू लागले. 1 त े10 अांक 

बालके गाण्यातनू बोलू लागली. याम ळे पालकाांमध्येही आनांर्, उतिाह ननसमदती झाली. मनोरांिनातून हित खेळत सशक्षण िोपे 
झाले. हा निोपक्रम िाकारण्याच्या ननसमत्ताने प्रेरणा रे्णाऱ्या िहकायद करणाऱ्या व्यक्तीांच्या प्रनत ऋण व्यक्त करण्याचा 
माझा हा अल्पिा प्रयतन... 

   या उपक्रमािाठी मागदर्शदक ठरलेल्या म ख्यिेविका िौ. कविता नरेंद्र िार्ि मॅडम ि प्रोतिाहन रे्णारे आमचे बालविकाि 

प्रकल्प अचर्कारी माननीय श्री. शरर् त . क ऱ्हाडे िर याांचे मन:पूिदक आभार मानते. 

   िरै्ि मर्त करणाऱ्या माझ्या मर्तनीि मैत्रत्रणी िार्ना िगताप ि माया कामतकर याांचे  मनःपूिदक आभार मानत.े तिेच 

या उपक्रमािाठी माझा म लगा अिर्ूत डेळेकर ि माझा भाऊ ग रुनाथ पाटील याांनी मला मोलाची मर्त केली ि िाथ हर्ली . 
हेच माझ्या निोपक्रमाचे खरे िाटेकरी आहेत. 

   माझ्या निोपक्रमात मोलाची कामचगरी बिािणारे माझ ेअांगणिाडीतील छोटे चचम कले ि पालक याांच्याम ळेच हा उपक्रम 

िाध्य झाला हे तयाांचेच खरे यश आहे. अखांड िाथ रे्णाऱ्या ििद माझ्या हहतचचांतकाांच ेमनःपूिदक आभार.... 

 

।। र्न्यिार् ।। 
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सांर्र्द ग्रांथ 

 

1. या निोपक्रमािाठी आकार बालसशक्षणक्रम. 

2. आकार बालसशक्षणक्रम आर्ाररत (अांगणिाडी िेविकाांिाठी हस्तप जस्तका)  
3. आकार बालसशक्षणक्रम (पयदिेक्षक्षका ि अांगणिाडी िेविकाांिाठी मागदर्सशदका) 

या प स्तकाांचे िाहाय्य घेतले. 

 

जव्हडीओ सलांक-  

           https://youtu.be/VSL6HwuKE0I  
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