
గణితబోధనా శాస్త్ర ము 

  



గణితము మనకు  

ఆలోచనలను కొలవగలిగేలా పా్రమాణీకృతం చేయడానికి, 

అర్థ వంతమై న భావ పా్సారానికి, 

తార్కికతను కలిగి ఉండడానికి, 

స్త్మసాాసాధనకు, 

అంతరాళ భావనను దృశీకర్కంచడానికి మర్కయు 
అవగాహన చేసుకోవడానికి  

మనకు స్త్హాయ ప్డుతంది. 

గణితం పిలల లలోని అంతర్గ త శకుు లను అభివృదిి చందించడం 
ద్వారా స్త్మాజం శా్రయసుుకై  ఆలోచంచగలిగే వాకుు లుగా 
తీర్కిదిద్దు తంది. 



• ప్రఠశాలసాథ యిలోగణితవిదా పా్ధాన లక్ష్ాం ఏమిటి ? 
• కేవలంస్త్ంఖ్యాశాస్త్ర స్త్ంబంధిత నై పుణ్యాలుపంపందించ 

వార్కనిఉద్యాగరీతాావయోజనులనుచేయడమా?  

 

• గణితం పిలల లలోని అంతర్గ త శకుు లను అభివృదిి 
చందించడం ద్వారా దీర్ఘ కాలంలో స్త్మాజం శా్రయసుుకై  
మర్కయు సామాజిక అభివృదిికి ద్యహదప్డే 
ఆలోచనాప్రులై న వాకుు లుగా తీర్కిదిద్దు తంది. 

 



ఇంకా... 

• గణితము అనేది కొలతలు,నమూనాలు మర్కయు 
సౌష్ట వాలు మొదలగు వాటి యొకి అధాయన స్త్ంబంధిత 
విధానము 



గణిత సామరాథ ాలు 
స్త్మసాా సాధన 

స్త్హేతకమై న,తార్కిక ఆలోచన 

గణితప్ర్మై న భావ పా్సార్ం 

అనుస్త్ంధానాలు చేయగలగడం 

పా్రతినిథ్ాం మర్కయు దృశీాకర్కంచడం 



ఈ మాడ్యాల్ యొకి లక్ష్యాలు... 
  స్నేహపూర్కత బోధనాభ్ాస్త్న వ్యాహాలు, ప్దితలు 

తెలుసుకొనివాటిని ఉప్యోగించ పిలల లలో గణిత 
సామరాథ ాలను అభివృదిిప్ర్చుకొనేలా ద్యహదప్డడం, 

 అభ్ాస్త్న ఫలితాలోల ని సామారాథ ాలు మర్కయు 
నై పుణ్యాలను రాష్ట రప్రఠాపా్ణ్యళికతో స్త్ర్కపోలుితారు, 

 ఒక  తర్గతిసాథ యిఅభ్ాస్త్నఫలితాలను సాధించడంలో 
పిలల లకు స్త్హాయప్డటానికి   తగిన   బోధనాభ్ాస్త్న 
పా్కాియలను నిర్ాహిసాు రు, 

 పిలల ల అభ్ాస్త్న పురోగతిని నిర్ంతర్ం నిరిార్కంచడం కోస్త్ం 
బోధనా పా్కాియలతో మూలాాంకనానిేఅనుస్త్ంధానం 
చేయగలుగుతారు. 



గణితం యొకి స్త్ాభావం... 

గణితము ఒక పా్త్యాకమై న భాష్ను కలిగి  ఉనేది. 

ఉద్వ: గణిత భావనలు,గణిత ప్ద్వలు, స్త్ఙ్గగ ాలు, 
గురుు లు, సూతాములు,ధరాాలు మొదలై నవి, 

గణిత భావనలు ,గణిత ఆలోచనలు 
సార్ాతాికమై నవి. 

గణితము ఒక శాస్త్ర ము ,ఖచితతాము, సూక్ష్ా రూప్ 
వాక్తు కర్ణ ,  

తార్కికతని గూడి ఒక కామబదితను కలిగి ఉంది. 



గణితం యొకి స్త్ాభావం... 

గణిత వాకాాలు, పా్తిప్రదనలను సాధార్ణీకర్కంచడంలో 
ఆగమన చంతన మర్కయు నిగమన చంతన లను కలిగి 
ఉంటంది , 

గణితము అమూర్ు  భావనలను, అమూర్ు  ఆలోచనలను 
మూర్ు  రూప్ంలో వాకు ప్ర్చగలద్ద.గణితమును వివిధ శాస్త్ర  
ర్ంగాలలోఅనాయించగల పా్ధాన సాధనం మర్కయు 
శాస్త్ర ము.  (ఉద్వ:భౌతిక ,ర్సాయన, సాంఘీక,  జీవశాస్త్ర ం, 
అర్థ శాస్త్ర ము, భూగోళశాస్త్ర ము  మర్కయు భూగర్భ శాస్త్ర ము 
మొదలగు ర్ంగాలలో ...) 

 



పా్రథ్మిక సాథ యిలోబోధనభ్ాస్త్న పా్కాియలు 
     పా్రథ్మిక సాథ యిలో  పిలల లు గణిత భావనలను అవగాహన 

చేసుకొనే స్త్ందర్భంలో  నిర్ాహించే బోధనాభ్ాస్త్న పా్కాియలో 
వరుస్త్  కృతాాలను నిర్ాహించవలాసీ వంటంది. 

అనుభ్వాలు: 

 వాకిు గతంగా/జతలలో/చనే చనే గూూ ప్ లలో పిలల లకు  

మూర్ు  వసుు వలు, నమూనాలు,పోలిన వసుు వలు, బొమాలు 
బోధనాభ్ాస్త్న సామాగాి మొదలగు వాటిని అంద్దబాటలో 
వంచ వాటితో ప్నిచేయించడం ద్వారా అనుభ్వాలు తద్వారా 
నూతనజా్ఞన నిరాాణం చేసుకొనేలా అవకాశం ఇవాడం. 

ఈ సాథ యిలో గడించన అనుభ్వాలు ,జా్ఞనం తర్గతి గదిలో 
మర్కయు బయట ప్నులతో బలమై న అనుస్త్ంధానానిే 
కలిగిఉండాలి.ఇది నూతన జా్ఞనార్జ నలో మర్కయు 
స్త్మసాాసాధన లో ద్యహదప్డుతంది. 



పా్రథ్మిక సాథ యిలోబోధనభ్ాస్త్న పా్కాియలు 

• భాష్: (Language) 

పిలల లు   అందరు 
తమఅనుభ్వాలు,ప్ర్కశీలనలు,మర్కయు 
ప్ర్కకలపనలను మౌఖికంగా వివర్కంచడానికి తగిన 
అవకాశాలు కలిపంచాలి.ఇటవంటి చర్ి 
స్త్మయంలో పిలల లు పా్శేలను రూపందించడం, 
విష్యానికి స్త్ంబంధించన కొతు  ప్ద్వలను , భాషా 
నై పుణ్యాలను అభివృదిి చేసుకుంటారు. 



పా్రథ్మిక సాథ యిలోబోధనభ్ాస్త్న పా్కాియలు 

చతారూప్ పా్దర్శన (PICTORIAL REORESENTATION) : 

పిలల లను స్త్మాచారానిే చతారూప్ంలో 
(ప్టరూప్ంలో/బొమాలలో) పా్రథినితాప్ర్చడానిే 
పాోతుహించాలి.అలాగే పిలల లను చతాాలకు వివర్ణఇవాడం 
వాాఖ్యానించడంలో నిమగేం చేయాలి. 

స్త్ంజాలు (symbols): 

పిలల లకు స్త్ంజాలు ఉప్యోగించ స్త్మాచారానిే పా్రథినితా   
ప్ర్చడానికి మర్కయు వివర్ణ చప్పడానికి అవకాశం 
ఇవాాలి. 



ప్రఠశాల పా్రర్ంభ్ తర్గతలలో (అనగా  1 మర్కయు 2 వ ) 

పిలల లు 

 వార్క ప్ర్కస్త్రాలను అర్థ ం చేసుకోవడం 

 గణిత భాష్ను భావ వాక్తు కర్ణ మర్కయు అవగాహన 
కొర్కు ఒక సాధనంగాచేసుకోవడం 

 స్త్మసాా సాధనలో గణితప్ద్వలు మర్కయు ఆలోచనలను 
ఉప్యోగించడం  

కోస్త్ం భాష్ ,మర్కయు గణితమును స్త్మీకృతం (intigration) 
గావించుకుంటూ అభ్ాసంచడం చేయాలి. 

  



పా్రథ్మికోనేత సాథ యిలోబోధనభ్ాస్త్న పా్కాియలు 

ఈ సాథ యిలో పిలల లు అమూర్ు తాభావనలై న  

   పూర్ణ స్త్ంఖాలు  ,ఆకర్ణీయస్త్ంఖాలు ,  

2-D ఆకారాలు , కోణ్యలు మొదలగు వాటి మధా 
స్త్ంబంధాలను ఏర్పర్చడం మర్కయు తమ దై నందిన 
జీవితంలో వివిధ స్త్ందరాాలలో వాటిని 
అనాయించడం చేయగలిగేలా అవకాశం కలిపంచాలి. 



గణితంలో జా్ఞనానిే , గణితానిే ఎలా బోధించాలి  అనే  
విష్యాలను కలిపి సాధార్ణంగా బోధనాశాస్త్ర  
విష్య ప్ర్కజా్ఞనం (Pedagogical Content Knowledge  
PCK) అని పిలుసాు రు. 



గణితానిే ఆనందమయం చేయడం కోస్త్ం దిగువ 
పేర్కినే కొనిే క్తలక చర్ాలు అవస్త్ర్ము అవతాయి. 

ప్రల్గగ నడం, నిమగేం కావడం  

ప్ర్కశీలనలు 

ప్ర్కకలపనలు చేయడం మర్కయు వాటిని స్త్ర్కచూడడం  

తార్కికతతో స్త్రై న కార్ణ్యలు చప్పగలగడం   

స్త్మసాా సాధన  

పా్రథినితా ప్ర్చడం మర్కయు దృశీాకర్కంచడం 

అనుస్త్ంధానాలు చేయగలగడం 

గణిత భాష్లో వాక్తు కర్కంచడం 



పా్రథ్మికోనేత సాథ యిలో గణిత మదింపు 

ఈ సాథ యిలో గణితాభాాస్త్నానిే మదింపు చేయడంలో 
దృష్టట  సార్కంచవలసన విష్యాలు 

 పిలల లు గణితం ఎలా నేరుికొంటారు అనే ద్వనిపై  
అవగాహన 

 గణిత భావన అవగాహన చేసుకోవడం 

 నితాజీవితంలో గణిత భావనల అనాయం  

 

  



 

గణితం ప్టల  వై ఖరులు 

స్త్మసాాసాధనలో 
గణిత ప్ర్కజా్ఞన 

వినియోగం   

దేనిని మదింపు చేయాలి? 

భావనలు మర్కయు 
పా్కాాలు/ప్దితలు 

గణిత తార్కికత 

గణిత భాష్లో 
వాకు ప్ర్చడం 



Examplar 1 
 అభ్ాస్త్న ఫలితాలు : 
• కోణం యొకి భావన ను శోధించడం  

• కోణ్యలను  లంబ కోణం , అలపకోణం , అధిక కోణం లు గా 
వరీగ కర్కంచగలరు. 

 

కృతాం 1 

విభినే స్త్మయాలోల  గడియార్ం యొకి రండు ముళల ను 
గమనించమని విద్వారుథ లను అడగాలి . 

అదే విధంగా ఆ స్త్మయాలోల  రండు ములాల  మధా ఏర్పడే 
కోణ్యల గుర్కంచ వివర్ంచమనాలి.  



• కృతాం 2 : 

విధాారుథ లకు  కతెు ర్లు , వృతలేఖిని ,విభాగిని మొదలగు 
వసుు వలను  ఇచి వాటిని తెర్కచనప్పుడు గమనించ ,వాటి 
మధా ఏర్పడే కోణ్యలను వార్క స్త్ాంత 
మాటలలోవివర్కంచమనాలి. 

 

కృతాం 3 : 

విద్వారుథ లను గదిలో ఒక తలుపును తెర్వడం మర్కయు 
మూసవేయడం గమనించ , విభినే బంద్దవల వదు  
తలుపు యొకి కదలిక స్త్మయంలో చేయు కోణ్యలను 
తమ స్త్ాంత మాటలలో వివర్కంచమనాలి. 



 కృతాం 4 : 

విద్వారుథ లను ఒక పట్టట  యొకి మూత  తెర్వడం మర్కయు  
మూయడం చేస ,వివిధ స్త్ందరాభలోల  ఏర్పడే కోణ్యలను 
గుర్కంచ వార్క స్త్ాంత మాటలలో వివర్కంచమనాలి. 

ఇంకా ఇలాంటివే మర్కకొనిే కృతాాలు తర్గతి లో 
నిర్ాహించ కోణ్యల గుర్కంచ పిలల లు పూర్కు గా అవగాహన 
చేసుకొనేలా చూడాలి. 

అదే స్త్మయంలో పిలల ల పా్తిస్త్పందనలు , నేరుికొనే 
విధానం , వార్క ఆలోచనలు , అభ్ాస్త్న ఫలితాలౌ 
సాధించుటను మదింపు చేయాలి. 

  



 

ధనావాదములు 


