
ಗಣಿತ ಮಾಲೆ – ಒಂದು ವಿಮರ್ೆೆ 
ಸಂಖ್ಾಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಲು ಗಣಿತಮಾಲೆಯು (ಚಿತರ 1) ಅತಾಂತ ಸಮರ್ೆವಾದ ಕೆೈಬಳಕೆಯ (manipulative) ಕಲಿಕಾ 

ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲ.  ಜೊೋಡೊೋಗ್ಾಾನ  ಸಂಸ್ೆೆ ಇದನ್ುು ಭಾರತಕೆೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತು  ನ್ಂತರ, ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ ಗಣಿತ 

ಬೊೋಧನೆಯಲಿ ಿಕಾಯೆ ನಿರ್ೆಹಿಸುತ್ತಿದದ ಅನೆೋಕ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಇದನ್ುು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರ್ು.  100 

ಮಣಿಗಳನ್ುು ಮುಂದೆ ತ್ತಳಿಸಿರುರ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿ ಿಪೋಣಿಸಿ ಇದನ್ುು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು: ಒಂದು ಬಣ್ಣದ 50 

ಮಣಿಗಳನ್ುು ತೆಗ್ೆದುಕೊಳಿಿ (ಉದಾ:ಬಿಳಿ) ಮತು ಿಇನೊುಂದು ಬಣ್ಣದ 50 ಮಣಿಗಳನ್ುು (ಉದಾ: ನಿೋಲಿ) ತೆಗ್ೆದುಕೊಳಿಿ; 

ಈಗ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ 10 ಮತುಿ ಇನೊುಂದು ಬಣ್ಣದ 10 ಮಣಿಗಳ ಗುಂಪ್ನ್ುು ಒಂದಾದ ಮೋಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಪೋಣಿಸಿ; 

ಅರ್ಾೆಥ , 10 ಬಿಳಿ 10 ನಿೋಲಿ 10 ಬಿಳಿ 10 ನಿೋಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ುು ಪೋಣಿಸಿ.   ಹೆಚಿಿನ್ ವಿರ್ರಗಳಿಗ್ೆ, ವಿರ್ೆೋಷವಾಗಿ 

ಉಪ್ಸ್ಾಧನ್ಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ೆ ಪ್ರಾಮರ್ೆನ್ ಸ್ಾಹಿತಾದ ಕೊಂಡಿ ನೊೋಡಿ.  ಗಣಿತಮಾಲೆಯು 

ಸಂಖ್ಾಾರೆೋಖ್ೆಯ ಮಾದರಿಯಲಿದಿೆ.  ಇದನ್ುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 1 ರಿಂದ 100 ರ ಸಂಖ್ೆಾಗಳ ಅನೆೋಕ ಅನೆವೋಷಣಾ 

ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿದೆ.  ಸಂಖ್ೆಾಗಳನ್ುು ಹೊೋಲಿಸಲು ಮತುಿ ನಾಲುೆ ಕಾರ್ಾೆಚರಣೆಗಳನ್ುು 

(operations) – ಸಂಕಲನ್, ರ್ಾರ್ಕಲನ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮತು ಿಭಾಗ್ಾಕಾರ - ಒಳಗ್ೊಂಡಂತೆ ಅನೆೋಕ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳನ್ುು 

ಮಾಡಬಹುದು. 
 

 

ಚಿತರ 1 

10 ಮಣಿಗಳು ಒಂದು “ಹತುಿʼ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸುತಿದೆ ಮತುಿ  ಪ್ರತ್ತೋ ಮಣಿಯೂ ʼಬಿಡಿʼ ಯನ್ುು  ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸುತಿದೆ.  ಹಾಗ್ಾಗಿ 

ಇದನ್ುು ಅನ್ುಪ್ಾತಕೆನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿರುರ್ ಕೆೈಬಳಕೆಯ ಕಲಿಕಾ ಸ್ಾಮಗಿರ ಎನ್ುಬಹುದು.  ಪ್ರತ್ತೋ ಹತುಿ ಮಣಿಗಳಿಗ್ೊಮೂ ಬಣ್ಣ 

ಬದಲಾಗುರ್ುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೋ ಗುಂಪ್ುಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿರುತಿದೆ.2 ರ್ಾರ್ ಸಂಖ್ೆಾಯನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವೆವೋ 

ಅದಕೆೆ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಮಣಿಯೂ ‘ಹತಿರʼ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ʼಬಿಡಿʼ ಆಗಿರಬಹುದು.  ಅಂದರೆ, 

ಗುಂಪ್ು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಾಮಗಿರಯ3 ಅನ್ುಕೂಲತೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆದೆ.  ಈ ಗುಣ್ರ್ು ಗಣಿತಮಾಲೆಯನ್ುು ಅನ್ನ್ಾ 

ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿರುರ್ ಸಮರ್ೆ ಕೆೈಬಳಕೆಯ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲರ್ನಾುಗಿಸುತಿದೆ.  ಆದರೆ, ಇದಕೂೆ ಮೊದಲು, ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿರುರ್ 

ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲರ್ು ಅಂರ್ಗಳನ್ುು ಚಚಿೆಸಬೆೋಕು. 

ಇದು ಸಂಖ್ಾಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಮಾದರಿರ್ಾಗಿರುರ್ುದರಿಂದ, ಸ್ೊನೆು ರ್ಾವಾಗಲೂ ಎಡದಲಿಿರಬೆೋಕು. ರ್ಾರ್ುದೆೋ 

ರಿೋತ್ತಯ ಎಡ-ಬಲದ ಗ್ೊಂದಲವಾಗದಿರಲು, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತುಿ ವಿದಾಾರ್ಥೆಗಳು ಮಾಲೆಯ ಒಂದೆೋ ಬದಿಯಲಿಿರಬೆೋಕು 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಖ್ೆಾಯನ್ುು ಮಣಿಯ ನ್ಡುವೆ ಇಡಬೆೋಕು. ಆಗ ಇದರ ಎಡಗಡೆ ಎಷುು ಮಣಿಗಳಿವೆ 

ಎನ್ುುರ್ುದನ್ುು ಇದು ಸೂಚಿಸುತದಿೆ (ಚಿತರ 2), ಒಂದು ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ, ಪ್ರತ್ತೋ ಮಣಿಯೂ ಒಂದು ಅಂತರರ್ನ್ುು 

ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸುತಿದೆ (0, 1), (1,2) ಇತಾಾದಿ. ಎರಡಂಕ್ಕಯ ಸಂಖ್ೆಾ ಇದಾದಗ ‘ಹತುಿʼ ಗಳು ಎಡದಲಿರಿುತಿದೆ ಮತುಿ 

ʼಬಿಡಿʼಗಳು ಬಲದಲಿರಿುತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ೆ, 31 ರ ಮೂರು ಹತುಗಿಳು ಎಡದಲಿಿವೆ ಮತು ಿಬಿಡಿ ಬಲಗಡೆ ಇದೆ (ಚಿತರ 

3). ನಾರ್ು ಎರಡಂಕ್ಕಯ ಸಂಖ್ೆಾಯನ್ುು ಬರೆಯುರ್ ರಿೋತ್ತಗೂ ಇದಕೂೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಹೊೋಲಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ, ಹ 

ಬಿ ಹಾಗೂ 31 ರಲಿಿ 3 ಹತುಗಿಳು ಮತುಿ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಇದೆ (3 ಬಿಡಿಗಳು ಮತು ಿಹತು ಿಅಲಿ) ಎನ್ುುರ್ುದನ್ುು ಮಕೆಳು 

ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿರ್ಾಗುತಿದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಖ್ೆಾಗಳ ಕರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಮಾಣ್ದ ಅಂರ್ಗಳನ್ುು 

ಒಟುುಗೂಡಿಸಲು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಒದಗುರ್ುದು.  
2. ಸ್ಾೆಯಿ ಮಣಿಗಳು, ಡಿೋನಸ   ಬಾಿಕ  ಗಳು ಮತುಿ ಚಪ್ಪಟೆ-ಉದದ-ಬಿಡಿಗಳು (2D base-10 ಬಾಿಕ  ಗಳು - ಇರ್ು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಂಪ್ು ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು 
೩. ಕಡಿಿ ಮತುಿ ಕಟುು – ಪ್ರತ್ತೋ ಕಡಿಿಯನ್ುು ಒಂದು  ಬಿಡಿ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅರ್ವಾ ʼಹತಿರʼ ಕಟಿುನ್ಲಿಿ ಸ್ೆೋರಿಸಬಹುದು – ಇದು ಗುಂಪ್ು ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿರುರ್ ಸ್ಾಮಗಿರ  



  
 

 

ಗಣಿತಮಾಲೆ ಬಳಸುರ್ುದರಿಂದ ಸಂಖ್ೆಾಗಳು ಕರಮಬದಧವಾಗಿದುದ ಅರ್ುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಂತರಗಳು ಪ್ರಮಾಣ್ಬದಧತೆಯಿರದ 

(not to scale) ಮುಕಿ ಅರ್ವಾ ಖ್ಾಲಿ ಸಂಖ್ಾಾ ರೆೋಖ್ೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ದೊರಕುತಿದೆ.  

ವಿದಾಾರ್ಥೆಗಳು < 100 ಸಂಖ್ೆಾಗಳನ್ುು ಕೂಡಲು ಮತುಿ ಕಳೆಯಲು ಅನೆೋಕ ತಂತೊರೋಪ್ಾಯಗಳನ್ುು ಅನೆವೋಷಿಸಲು ಇದು 

ಸಹಾಯಕಾರಿ.  ರೂಢಿಗತ ಕರಮವಿಧಿ (Standard algorithm) ಯನ್ುು ಕಲಿಯುರ್ ಹಂತಕೆೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಖ್ೆಾಗಳೊೆಡನೆ 

ಆಟವಾಡುತಾ ಿಸಂಖ್ಾಾ ಜ್ಞಾನ್ರ್ನ್ುು ರಚಿಸಿಕೊಳಿಲು ಇದು ಅನೆೋಕ ಅರ್ಕಾರ್ಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದೆ.   

ಗುಣಿಸಲು ಮತು ಿ ಭಾಗಿಸಲು (ಚಿತರ 4), ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ುು ಬಳಸುರ್ುದು ಸೂಕಿ.  ಸಳೆಿೋಯವಾಗಿ ಇರ್ುಗಳನ್ುು 

ತರ್ಾರಿಸಿಕೊಳಿಬಹುದು.  ಪ್ರಾಮರ್ೆನ್ ಸ್ಾಹಿತಾದಲಿಿ ವಿರ್ರಗಳು ಮತು ಿಚಿತರಗಳಿವೆ.  ಈ ಮಾಲೆಯನ್ುು ಭಾಗಿಸುರ್ುದಕೆೆ 

ಮತುಿ ಮ.ಸ್ಾ.ಅ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು  ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ುು ಈ ರಿೋತ್ತ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಕಲಿಪಸಿಕೊಂಡದುದ ಸಕಾೆರಿೋ 

ರ್ಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬಬರು! ಈ ಕೆೈಬಳಕೆಯ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಪನಾರ್ಕ್ಕಿಯ ಕ್ಕಡಿ ಹೊತ್ತತಿು.  

ರೂಢಿಯಲಿಿರುರ್ ಗಣಿತಮಾಲೆ 100 ಕೆೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದೆ.  ಕೆಲರ್ರು ನಾಲುೆ ಬಣ್ಣದ 200 – ಮಣಿ ಮಾಲೆಯನ್ುು ಬಳಸುತಾಿರೆ 

(ಪ್ರಾಮರ್ೆನ್ ಸ್ಾಹಿತಾದ ಪ್ುಟ 2 ನೊೋಡಿ – ಡಬಲ  ಗಣಿತಮಾಲೆ).  1000 ಮಣಿಯ ಮಾಲೆಗಳೊ ಇವೆ.  ಆದರೆ 

ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ರ್ಾರ್ುದೆೋ ತರಗತ್ತಯಲಿಿ ಇಷುು ಉದದದ ಮಾಲೆಯನ್ುು ತೂಗಿಹಾಕಲು ಸೆಳವಿರುರ್ುದಿಲಿ.   ಬದಲಾಗಿ, >100 

ಸಂಖ್ೆಾಗಳಿಗ್ೆ ಮುಕಿ ಸಂಖ್ಾಾ ರೆೋಖ್ೆಯನ್ುು ಬಳಸುರ್ುದು ಉತಿಮ.  
 

ಸಂಖ್ಾಾರೆೋಖ್ೆಯನ್ುು ಋಣಾತೂಕ ಸಂಖ್ೆಾಗಳಿಗ್ಾಗಿ ವಿಸಿರಿಸುರ್ಂತೆ, ಗಣಿತಮಾಲೆಯನ್ುು ಪ್ೂಣಾೆಂಕಗಳಿಗ್ೆ ಹೊಂದುರ್ಂತೆ 

ಬಳಸಬಹುದು. 200  ಮಣಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ುು ಈ ರಿೋತ್ತ ಬಳಸಬಹುದು.  ಇದು 100-ಮಣಿಗಳ (ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಬಣ್ಣಗಳ) ಎರಡು 

 

 

7 × 3 = 21 

51 ÷ 8 = 6 remainder 3 

 



ಮಾಲೆಗಳನ್ುು ಸ್ೆೋರಿಸಿದಂತೆ ಇರುತಿದೆ. 

ಎಡ ಬದಿಯ 100 ಮಣಿಗಳು ಋಣಾತೂಕ ಸಂಖ್ೆಾಗಳನ್ುು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸುತಿವೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಭಾಗರ್ು ಹಿಂದಿನ್ಂತೆಯೋ 

ಧನಾತೂಕ ಭಾಗವಾಗಿರುತಿದೆ. 

ಪ್ೂಣಾೆಂಕಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಿಸುರ್ುದಕೆೆ (ಕತೆಯ ಜೊತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯದು), ತುಲನೆಗ್ೆ ಮತುಿ 

ಪ್ೂಣಾೆಂಕಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಮತುಿ ಕಳೆಯುವಿಕೆಗ್ೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲ. (ಚಿತರ 5.) 
 

   

ಪ್ೂಣಾೆಂಕಗಳ ಹೊೋಲಿಕೆ ಪ್ೂಣಾೆಂಕಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಪ್ೂಣಾೆಂಕಗಳ ಕಳೆಯುವಿಕೆ 

ಚಿತರ 5 

 ಅಷೆುೋ ಅಲಿದೆೋ, ಒಂದು ಚರಾಂರ್ವಿರುರ್ ಅನೆೋಕ ವಿಧದ ರೆೋಖ್ಾತೂಕ ಸಮಿೋಕರಣ್ಗಳನ್ುು ಬಿಡಿಸಲು ಇದನ್ುು 

ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾ: (4 – x)/3 = 5.  ವಾಸಿರ್ವಾಗಿ, ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಚರಾಂರ್ ಒಂದೆೋ ಇರುರ್, ಉತಿರ ಪ್ೂಣಾೆಂಕವೆೋ 

ಆಗಿರುರ್ ರ್ಾರ್ುದೆೋ ಸಮಿೋಕರಣ್ದ ಸಮಸ್ೆಾಯ ಪ್ರಿಹಾರಕೆೆ ಇದನ್ುು ಬಳಸಬಹುದು.  ಕೆಳಗಿರುರ್ ಪ್ರಾಮರ್ೆನ್ 

ಸ್ಾಹಿತಾದಲಿಿ ಇಂತಹ ಅನೆೋಕ ವಿರ್ರಗಳಿಗ್ೆ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ುು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಾಮರ್ಶನ ಸಾಹಿತ್ಯ: http://teachersofindia.org/en/article/making-ganitmala 
 

 

 

ಸಾಾತಿ ಸರ್ಾಶರ  ರವರು ಅಜರೀಂ ಪ ್ರೀಂ ಜರ ವಿರ್ಾವಿದ್ಾಯಲಯದ Continuing Education and University 

Resource Centre ನ್ಲಿಿ ಅಸಿಸ್ೆುಂಟ  ಪರಫೆಸರ  ಆಗಿದಾದರೆ.  ಇರ್ರಿಗ್ೆ ಅತಾಂತ ಪ್ರರಯವಾದದದರಲಿಿ ಗಣಿತ 

ಎರಡನೆಯದು (ಮೊದಲ ಸ್ಾೆನ್ ಚಿತರ ಕಲೆಗ್ೆ).  ಇರ್ರು ಇಂಡಿಯನ  ಸ್ಾುಾಟಿಸಿಿಕಲ  ಇಸಸಿುಟೂಾಟ  ನಿಂದ B.Stat-

M.Stat ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದಿದಾದರೆ ಹಾಗೂ ಯುನಿರ್ಸಿೆಟಿ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗುನ , ಸಿರ್ಾಟಲ ನಿಂದ ಗಣಿತದಲಿಿ MS 

ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದಿದಾದರೆ.  ಕಳೆದ ಒಂದು ದರ್ಕದಿಂದ ಮಕೆಳು ಮತುಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗ್ೆ ಗಣಿತದಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದಾದರೆ. ಇರ್ರಿಗ್ೆ ಕೆೈಬಳಸಿ ಮಾಡುರ್ ರ್ಾರ್ುದೆೋ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳು– ಅದರಲಿಿ ವಿರ್ೆೋಷವಾಗಿ ಓರಿಗ್ಾಮಿ- ಬಹಳ ಇಷು. 

 

http://teachersofindia.org/en/article/making-ganitmala

