Overview

Overview
Problem Solving sessions will cover the equivalent of 4 sessions/lessons per week. Each of the 4 sessions has
been adapted so that the National Numeracy strategy is loosely applied but in a way that is meaningful and
beneficial to our curriculum and the students. The sessions’ objectives will be listed in a box at the start of
each activity. Problem solving is happening all the time so keep this is mind – are students trying to solve a
problem, e.g., move something off their hand or lap, recognising and noticing things etc.
This is an overview of the half term and each week’s activities (if they change weekly) will be sent each week.
Some aspects will be repetitive in order to encourage cognitive processing and recall.

Problem Solving Overview – Summer Term 1
Appreciating
quantity.
Noticing ,
itemising and
remembering

Appreciating
and
anticipating
changes that
increase and
decrease.

Week 1
Partially hide an
object (animal
figure) or images
under a blanketencourage
student to
explore what is
underneath.
Gradually cover
more, allow lots
of time and give
praise on
discovery

Week 2
Partially hide an
object (drum or
pot) or image under
a blanketencourage student
to explore what is
underneath.
Gradually cover
more, allow lots of
time and give praise
on discovery

Week 3
Partially hide 2
objects (animal
figure & pot)
or images
under a
blanketencourage
student to
explore what is
underneath.
Gradually cover
more, allow lots
of time and
give praise on
discovery

Week 4
Partially hide
3 objects
(animal
figure, pot &
fruit) or
images under
a blanketencourage
student to
explore what
is underneath.
Gradually
cover more,
allow lots of
time and give
praise on
discovery

Gather
collections of
items e.g. socks
– adding one at a
time until there
is a large pile

Gather collections
of items e.g. fruit –
adding one at a time
until there is a large
pile then slowly take
them away.

Gather
collections of
items e.g. pegs
– adding one at
a time until to
an egg carton

Gather
collections of
items e.g.
spoons –
adding one at
a time until

Week 5
Partially hide
4 objects
(animal
figure, pot,
fruit, and
brush) or
images under
a blanketencourage
student to
explore what
is underneath.
Gradually
cover more,
allow lots of
time and give
praise on
discovery
Gather
collections of
items e.g.
towels- adding
one at a time
until there is a

Overview
Collecting
Separating
Precursors to
recording and
calculating.
Active
responses –
making things
happen

Appreciating
and
manipulating
space, shape
and time
patterns.

then slowly take
them away.

Instigate
changes to
objects – plastic
bottles Create
effect by
throwing/
knocking /
moving /
Develop multisensory
examination of
objects of
different shape
and size and
length – round
shapes.

Instigate changes
to objects – play
doh/sponges Create
effect by
squashing/throwing/
knocking / moving /
positioning objects
React to spaces or
shapes – boxes make choices about
them.

until there is a
large pile then
slowly take
them away.

there is a
large pile then
slowly take
them away.

large pile then
slowly take
them away.

Instigate
changes to
objects – balls
-Create effect
by rolling
/throwing/
knocking /
moving /
Develop multi sensory
examination of
objects of
different
shape and size
and length –
squares round.

Instigate
changes to
objects –
boxes Create
effect by
stacking/
knocking /
moving /
React to
spaces- bowls,
make choices
about them.

Instigate
changes to
objects –
yogurt pots.
Create effect
by stacking/
knocking /
moving /
Develop multi
-sensory
examination
of objects of
different
shape and size
and length –
cylinders

সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণ
সমসযা সমাধানের সসশেগুক্ষি প্রক্ষি সপ্তানে 4 টি সসশে / পানের সমিু িয কভার করনি। 4 টি
সসশনের প্রনিযকটি এমেভানি তিক্ষর করা েন়েনে যানি জািী়ে সংখ্যা সকৌশিটি আিগাভানি
প্রন়োগ করা যা়ে িনি এমে একটি উপান়ে যা আমানের পােযক্রম এিং ক্ষশিার্থীনের জেয
অর্থিে
থ এিং উপকারী। সসশেগুক্ষির উনেশযগুক্ষি প্রক্ষিটি ক্রক্র়োকিানপর শুরুনি একটি িানে
িাক্ষিকাভুক্ত করা েনি। সমসযা সমাধাে সিসম়েই ঘনি র্থানক িাই এটি মনে রাখ্ুে - ক্ষশিার্থীরা
ক্ষক সকােও সমসযা সমাধানের সেষ্টা করনেে, সযমে, িানের োি িা সকানি সকােও ক্ষকেু
সরানো, ক্রজক্ষেসগুক্ষি সোক্ত করা এিং িিয করা ইিযাক্ষে are
এটি অধ থসম়োনের একটি সংক্ষিপ্তসার এিং প্রক্ষিটি সপ্তানের ক্রক্র়োকিাপগুক্ষি (যক্ষে িারা
সাপ্তাক্ষেক পক্ষরিিথে কনর) প্রক্ষি সপ্তানে পাোনো েনি। জ্ঞােী়ে প্রক্রক্র়োকরণ এিং পুেরুদ্ধারনক
উি্সাক্ষেি করার জেয ক্ষকেু ক্ষেক পুেরািৃত্ত েনি।
সমসযার সমাধাে ওভারক্ষভউ - গ্রীষ্মকািীে সম়োে 1
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সপ্তাে 1
সপ্তাে 2
সপ্তাে 3
সপ্তাে 4
সপ্তাে 5
পক্ষরমাণ প্রশংসা। িিয করা, আইনিমাইক্রজং এিং মনে রাখ্া
আংক্ষশকভানি সকােও কম্বনির েীনে সকােও িস্তু (পশুর ক্ষেত্র) িা ক্ষেত্রগুক্ষি সগাপে করুেক্ষশিার্থীনের েীনে যা আনে িা অনেষণ করনি উি্সাক্ষেি করুে। আনে আনে আরও কভার
করুে, প্রেুর সম়ে ক্ষেে এিং আক্ষিষ্কানরর প্রশংসা করুে
আংক্ষশকভানি সকােও কম্বনির েীনে সকােও িস্তু (ড্রাম িা পাত্র) িা ক্ষেত্র আডাি করুে্ াক্ষেি করুে।
ক্ষশিার্থীনের েীনে যা আনে িা অনেষণ করনি উিস
আনে আনে আরও কভার করুে, প্রেুর সম়ে ক্ষেে এিং আক্ষিষ্কানরর প্রশংসা করুে
আংক্ষশকভানি 2 টি িস্তু (পশুর ক্ষেত্র এিং পাত্র) িা কম্বনির েীনে ক্ষেত্রগুক্ষি আডাি করুে ্ াক্ষেি করুে।
ক্ষশিার্থীনের েীনে যা আনে িা অনেষণ করনি উিস
আনে আনে আরও কভার করুে, প্রেুর সম়ে ক্ষেে এিং আক্ষিষ্কানরর প্রশংসা করুে
আংক্ষশকভানি 3 টি িস্তু (পশুর ক্ষেত্র, পাত্র এিং ফি) িা কম্বনির েীনে ক্ষেত্রগুক্ষি িুক্ষকন়ে রাখ্ুে ্ াক্ষেি করুে।
ক্ষশিার্থীনের েীনে যা আনে িা অনেষণ করনি উিস
আনে আনে আরও কভার করুে, প্রেুর সম়ে ক্ষেে এিং আক্ষিষ্কানরর প্রশংসা করুে
আংক্ষশকভানি 4 টি িস্তু (পশুর ক্ষেত্র, পাত্র, ফি এিং ব্রাশ) িা কম্বনির েীনে ক্ষেত্রগুক্ষি িুক্ষকন়ে
রাখ্ুে - ক্ষশিার্থীনের েীনে কী িা সন্ধাে করনি উি্সাক্ষেি করুে।
আনে আনে আরও কভার করুে, প্রেুর সম়ে ক্ষেে এিং আক্ষিষ্কানরর প্রশংসা করুে
িৃক্রদ্ধ এিং হ্রাস সয পক্ষরিিথনের প্রশংসা এিং প্রিযাশা। সরকক্ষ্ংথ এিং গণোর জেয পূিিিী
থ
পৃর্থককারী সংগ্রে করা।
আইনিনমর সংগ্রে সংগ্রে করুে উোাঃ সমাজা - একটি িড গাো ো েও়ো পযন্ত
থ একিানর
একটি যুক্ত কনর আনে আনে এগুক্ষি সক্ষরন়ে সফিুে।
আইনিনমর সংগ্রে সংগ্রে করুে উোাঃ ফি - একটি িড গাো ো েও়ো পযন্ত
থ একিানর একটি
সযাগ করুে িারপর আনে আনে সসগুক্ষি সক্ষরন়ে সফিুে।

Overview
আইনিনমর সংগ্রে সংগ্রে করুে উোাঃ সপগস - একটি ক্ষ্নমর িানে একিানর একটি সযাগ করা
যিিণ ো সকােও িড গাো ো র্থানক িারপনর আনে আনে এগুক্ষি সক্ষরন়ে সফিুে।
আইনিনমর সংগ্রে সংগ্রে করুে উোাঃ োমে - একটি িড গাো ো েও়ো পযন্ত
থ একিানর একটি
সযাগ করুে িারপর আনে আনে এগুক্ষি সক্ষরন়ে সফিুে।
আইনিনমর সংগ্রে সংগ্রে করুে উোাঃ সিা়োনি- একটি িড পাইি ো েও়ো পযন্ত
থ একিানর
একটি সযাগ করুে িারপর আনে আনে সসগুক্ষি সক্ষরন়ে সফিুে।
সক্রক্র়ে প্রক্ষিক্রক্র়ো - ক্রজক্ষেসগুক্ষি ঘিা়ে
অিনজক্টগুক্ষিনি পক্ষরিিথেগুক্ষি উনে ক্ষেে - প্লাক্ষিনকর সিািিগুক্ষি ক্ষেনিপ / েক / োক্ষিি /
দ্বারা প্রভাি তিক্ষর
অিনজক্টগুক্ষিনি পক্ষরিিথেগুক্ষি উনে ক্ষেে - সোে / স্পঞ্জগুক্ষি সখ্িুে সো়োক্ষশং / ক্ষেনিপ /
েক / মুক্ষভং / পক্রজশক্ষেং অিনজনক্টর মাধযনম প্রভাি তিক্ষর করুে
অিনজনক্ট পক্ষরিিথেগুক্ষি প্রনরাক্ষেি করুে - িিগুক্ষি-ঘূণা়েমাে
থ
/ ক্ষেনিপ / ক্ষেিনক / োিানো /
দ্বারা োক্ষিি প্রভাি
িস্তুগুক্ষিনি পক্ষরিিথেগুক্ষি উনে ক্ষেে - িােগুক্ষি িযাক্ষকং / েক / মুক্ষভং / দ্বারা প্রভাি তিক্ষর
কনর
অিনজনক্ট পক্ষরিিথে প্রনরাক্ষেি করুে - েইন়ের পাত্র। িযাক্ষকং / েক / মুক্ষভং / দ্বারা প্রভাি
তিক্ষর করুে
স্থাে, আকৃক্ষি এিং সমন়ের ক্ষেেশেগুক্ষির
থ
প্রশংসা ও পক্ষরোিো কনর।
ক্ষিক্ষভন্ন আকার এিং আকার এিং তেঘযথ - িৃত্তাকার আকানরর িস্তুর একাক্ষধক সংনিেেশীি
পরীিা ক্ষিকাশ করুে।
শূেযস্থাে িা আকারগুক্ষির প্রক্ষিক্রক্র়ো - িানের সম্পনকথ িােগুক্ষি তিক্ষর করুে choices
ে়োর িৃত্তাকার - ক্ষিক্ষভন্ন আকার এিং আকার এিং তেনঘযর
থ িস্তুগুক্ষির িেু-সংনিেেশীি পরীিা
ক্ষিকাশ করুে।
সস্পস-িাটিগুক্ষিনি প্রক্ষিক্রক্র়ো জাোে, সসগুক্ষি সম্পনকথ পেন্দ করুে।
ক্ষিক্ষভন্ন আকার এিং আকার এিং তেনঘযর
থ - ক্ষসক্ষিন্ডারগুক্ষির িস্তুগুক্ষির িেু-সংনিেেশীি পরীিা
ক্ষিকাশ করুে
Saṅkṣipta bibaraṇa
samasyā samādhānēra sēśanaguli prati saptāhē 4 ṭi sēśana/ pāṭhēra samatulya kabhāra karabē. 4 Ṭi
sēśanēra pratyēkaṭi ēmanabhābē tairi karā haẏēchē yātē jātīẏa saṅkhyā kauśalaṭi ālagābhābē praẏōga karā
yāẏa tabē ēmana ēkaṭi upāẏē yā āmādēra pāṭhyakrama ēbaṁ śikṣārthīdēra jan'ya arthabaha ēbaṁ upakārī.
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Sēśanagulira uddēśyaguli pratiṭi kriẏākalāpēra śurutē ēkaṭi bāksē tālikābhukta karā habē. Samasyā
samādhāna sabasamaẏa'i ghaṭē thākē tā'i ēṭi manē rākhuna - śikṣārthīrā ki kōna'ō samasyā samādhānēra
cēṣṭā karachēna, yēmana, tādēra hāta bā kōlē kōna'ō kichu sarānō, jinisaguli sanākta karā ēbaṁ lakṣya karā
ityādi are
ēṭi ardha mēẏādēra ēkaṭi saṅkṣiptasāra ēbaṁ pratiṭi saptāhēra kriẏākalāpaguli (yadi tārā sāptāhika
paribartana karē) prati saptāhē pāṭhānō habē. Jñānīẏa prakriẏākaraṇa ēbaṁ punarud'dhārakē utsāhita
karāra jan'ya kichu dika punarābr̥tta habē.
Samasyāra samādhāna ōbhārabhi'u - grīṣmakālīna mēẏāda 1

saptāha 1
saptāha 2
saptāha 3
saptāha 4
saptāha 5
parimāṇa praśansā. Lakṣya karā, ā'iṭēmā'ijiṁ ēbaṁ manē rākhā
ānśikabhābē kōna'ō kambalēra nīcē kōna'ō bastu (paśura citra) bā citraguli gōpana karuna- śikṣārthīdēra
nīcē yā āchē tā anbēṣaṇa karatē utsāhita karuna. Āstē āstē āra'ō kabhāra karuna, pracura samaẏa dina
ēbaṁ ābiṣkārēra praśansā karuna
ānśikabhābē kōna'ō kambalēra nīcē kōna'ō bastu (ḍrāma bā pātra) bā citra āṛāla karuna- śikṣārthīdēra nīcē
yā āchē tā anbēṣaṇa karatē utsāhita karuna.
Āstē āstē āra'ō kabhāra karuna, pracura samaẏa dina ēbaṁ ābiṣkārēra praśansā karuna
ānśikabhābē 2 ṭi bastu (paśura citra ēbaṁ pātra) bā kambalēra nīcē citraguli āṛāla karuna - śikṣārthīdēra
nīcē yā āchē tā anbēṣaṇa karatē utsāhita karuna.
Āstē āstē āra'ō kabhāra karuna, pracura samaẏa dina ēbaṁ ābiṣkārēra praśansā karuna
ānśikabhābē 3 ṭi bastu (paśura citra, pātra ēbaṁ phala) bā kambalēra nīcē citraguli lukiẏē rākhuna śikṣārthīdēra nīcē yā āchē tā anbēṣaṇa karatē utsāhita karuna.
Āstē āstē āra'ō kabhāra karuna, pracura samaẏa dina ēbaṁ ābiṣkārēra praśansā karuna
ānśikabhābē 4 ṭi bastu (paśura citra, pātra, phala ēbaṁ brāśa) bā kambalēra nīcē citraguli lukiẏē rākhuna śikṣārthīdēra nīcē kī tā sandhāna karatē utsāhita karuna.
Āstē āstē āra'ō kabhāra karuna, pracura samaẏa dina ēbaṁ ābiṣkārēra praśansā karuna
br̥d'dhi ēbaṁ hrāsa yē paribartanēra praśansā ēbaṁ pratyāśā. Rēkarḍiṁ ēbaṁ gaṇanāra jan'ya pūrbabartī
pr̥thakakārī saṅgraha karā.
Ā'iṭēmēra saṅgraha saṅgraha karuna udāḥ mōjā - ēkaṭi baṛa gādā nā ha'ōẏā paryanta ēkabārē ēkaṭi yukta
karē āstē āstē ēguli sariẏē phēluna.
Ā'iṭēmēra saṅgraha saṅgraha karuna udāḥ phala - ēkaṭi baṛa gādā nā ha'ōẏā paryanta ēkabārē ēkaṭi yōga
karuna tārapara āstē āstē sēguli sariẏē phēluna.

Overview
Ā'iṭēmēra saṅgraha saṅgraha karuna udāḥ pēgasa - ēkaṭi ḍimēra bāksē ēkabārē ēkaṭi yōga karā yatakṣaṇa
nā kōna'ō baṛa gādā nā thākē tāraparē āstē āstē ēguli sariẏē phēluna.
Ā'iṭēmēra saṅgraha saṅgraha karuna udāḥ cāmaca - ēkaṭi baṛa gādā nā ha'ōẏā paryanta ēkabārē ēkaṭi yōga
karuna tārapara āstē āstē ēguli sariẏē phēluna.
Ā'iṭēmēra saṅgraha saṅgraha karuna udāḥ tōẏālē- ēkaṭi baṛa pā'ila nā ha'ōẏā paryanta ēkabārē ēkaṭi yōga
karuna tārapara āstē āstē sēguli sariẏē phēluna.
Sakriẏa pratikriẏā - jinisaguli ghaṭāẏa
abajēkṭagulitē paribartanaguli uskē dina - plāsṭikēra bōtalaguli nikṣēpa/ naka/ cālita/ dbārā prabhāba tairi
abajēkṭagulitē paribartanaguli uskē dina - dōha/ spañjaguli khēluna skōẏāśiṁ/ nikṣēpa/ naka/ mubhiṁ/
pajiśaniṁ abajēkṭēra mādhyamē prabhāba tairi karuna
abajēkṭē paribartanaguli prarōcita karuna - balaguli-ghūrṇāẏamāna/ nikṣēpa/ chiṭakē/ cālānō/ dbārā cālita
prabhāba
bastugulitē paribartanaguli uskē dina - bāksaguli sṭyākiṁ/ naka/ mubhiṁ/ dbārā prabhāba tairi karē
abajēkṭē paribartana prarōcita karuna - da'iẏēra pātra. Sṭyākiṁ/ naka/ mubhiṁ/ dbārā prabhāba tairi
karuna
sthāna, ākr̥ti ēbaṁ samaẏēra nidarśanagulira praśansā ō paricālanā karē.
Bibhinna ākāra ēbaṁ ākāra ēbaṁ dairghya - br̥ttākāra ākārēra bastura ēkādhika sambēdanaśīla parīkṣā
bikāśa karuna.
Śūn'yasthāna bā ākāragulira pratikriẏā - tādēra samparkē bāksaguli tairi karuna choices
skaẏāra br̥ttākāra - bibhinna ākāra ēbaṁ ākāra ēbaṁ dairghyēra bastugulira bahu-sambēdanaśīla parīkṣā
bikāśa karuna.
Spēsa-bāṭigulitē pratikriẏā jānāna, sēguli samparkē pachanda karuna.
Bibhinna ākāra ēbaṁ ākāra ēbaṁ dairghyēra - silinḍāragulira bastugulira bahu-sambēdanaśīla parīkṣā
bikāśa karuna

