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घटक ३ वाचा ह त ेपण कायनीती 
अनु मिणका 
३.० – तावना 
३.१ – उि टे 
३.२ – िवषयिववेचन 
             ३.२.१ – वाचा अ यापनाचे िविवध टकोण / प ती :- ऑडीटरी लोबल अॅ ोच, बहुसंवेदनी  
                           टीकोन, लगची वाचा अ यापन प ती. 
             ३.२.२ – वाचा पाठटाचण बनिवणे – दरूगामी उि टे; अ पकालीन उि टे, िविवध वर व 

     यंजनां या यो य उ चारणासाठी यवसाय. 
              ३.२.३ – वाचेतील वनीशा ांची ओळख.  
              ३.२.४. – वाचािन मतीसाठी कायिनती- वण, य, पश मा यमातनू वाचा वनीचे अ यापन. 
              ३.२.५. – वैय तक आिण गटातील वाचा  अ यापन :- फायदे आिण आ हाने. 
३.० ा तािवक  
    मानव हा समाजशील ाणी आहे. समाजात वावरत असतांना आिण समाजाचा एक घटक हणनू यश वी 
हो यासाठी सं ेषण हा सव त मह वाचा माग आहे. सवसाधारणपणे सं ेषणाचा माग हा वाचे या 
मा यमातनू दसु यापयत पोहचत असतो. या आधी या घटकात आपण ऐकणे ऐक याचे मह व आिण 
कणबाधी व असणा या िव ा य साठी  वण िश ण आिण वण िश ण ह त ेपणा या िविवध 
प त चा अ यास केला. 
    िव ाथ  िम ांनो आ ापयत अ यासले या वेगवेग या िवषयांमधनू कणबधीर िव ा य मधील उणीव 
आिण यां या शै िणक गरजा आप या ल ात आ या आहेत. सं ेषनासाठी आव यक असणा या भाषण 
हणजेच वावे या िवकासासाठी िवशेष िश क हणनू आप याला िविवध  वाचा अ यापन प त ची  

मािहती असणे आव यक आहे. कणबधीर िव ा य ला वणदोषामळेु आवाज काढ या पायरीपासनू तर 
अथपणू वा य बोलणे या पायरीपयत ने यासाठी मध या ब याच पाय या चढ या लागतात. हणजेच या 
सव पाय यांवरील ान आ मसात करावे लागते आिण यासाठी िविवध ह त ेपणा या प ती / टीकोण 
याचा उपयोग करावा लागतो. 
     या घटकात आपण अशाच िविवध वाचा अ यापन प ती, वाचापाण या टाचणाचा आराखडा य  
वाचापाणचे िनयोजन, वाचाशा ात वनीशा ाचा उपयोग, वाचािन मती या िविवध कायनीती तसेच 
वैय तक वाचा अ यापन आिण गटिनहाय वाचा अ यापन इ. उपघटकांचा अ यास करणार आहोत. 
३.१ उि टे 
या घटकाचा अ यास के यानंतर िव ाथ  खालील मु ांबाबत सिव तर मािहती सांगू शकतील. 
वाचा अ यापनाचे िविवध टीकोण 

 संक पना, अंमलबजावणी या पाय या, फायदे, तोटे इ. 
 वाचा पाठा या  टाचणाचे लेखन. 
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 िविवध वर व यंजनांचे कणबिधर िव ा य ना करावयाचे अ यापन व यासाठीचे िविवध 
यवसाय. 

 वाचाशा ातील वनीशा ाचे मह व. 
 ा य, य, पश मा यमांचा उपयोग क न वाचेचा िवकास. 
 वैय तक आिण गटातील वाचा अ यापन : व प, फायदे, सम या. 

३.२ – िवषयिववेचन 
३.२.१. वाचा अ यापनाचे टीकोण : 
  िव ाथ  िम ांनो वाचाशा  जसजसे गत होत गेले तशा कणबिधर िव ा य ना वाचा अ यापना या प ती 
देखील बदलत गे या. कणबिधरांना वाचा अ यापन कर यासाठी मु य वे चार टकोनांचा उपयोग केला 
जातो. हे टीकोण हणजे तीन वतं  अशा वाचा अ यापन प ती आहेत. आपण या प त ब ल सिव तर 
मािहती बघुया. 

१. ऑडीटरी लोबल ऑ ोच. 
२. म टीसे सरी िसलबॅल युिनट अॅ ोच. 
३. ल जचे वाचा िवकास / सधुार अ यापन ितमान. 

वरील सव टीकोणांम ये काही समान गो टी आहेत तर काही िभ नता आहेत. हे सव टीकोण खालील 
संदभ ने िभ न आहेत. 

१. येक टीकोणात वापरलेले संवेदना मा यम. 
२. वाचे या घटकाचा आकार. 
३. िश काची भुिमका. 

वरील तीनही टीकोणांमधनू वाचा िवकास आिण आ मसाती कर या या चार ट यांवर भर िदला जातो. 
िव ा य ला वाचा आिण भाषेसाठी संधी पुरिव या जातात. हणजेच वाचा आिण भाषा िवकासासाठी पोषक 
वातावरण पुरिवले जाते. िव ाथ  वाचेचे अनकुरण करतो. िव ाथ  दसु या या बोल याचे अनकुरण  न 
करता उ रा या मा यमातनू ितसाद देतो. वयं फुत ने वाचा उपयोगास मह व िदले जाते. 
आता येक टीकोणाचा / प तीचा वतं पणे अ यास क या. 

१. ऑडीटरी लोबल अॅ ोच. 
       कणबिधर िव ा य ना वाचा अ यापनाचा हा अितशय काटेकोर आिण िनयोजनब  टीकोण आहे. 
यात काही तं ांचा आिण अनदेुशनाचा / सचुनांचा उपयोग केला जातो. यातील तं ांनाच प ती हटले जाते. 
याम ये Auditory-Oral, Aural-Oral, Acoupedic, Auditory-Verbal आिण Acoustic प त चा 
अंतभ व आहे. या  सव तं  / प त म ये कही त वे वापरली जातात. ाथिमकपणे फ़ त वण मा यमाचा 
उपयोग केला जावा असे नाही. िव ा य साठी िश काने मु य वे दे याची गो ट हणजे वाही आिण 
संदभपणू वाचा. वाचा िवकासातील वाचा आ मसात करणे या पायरीला सव त जा त मह व िदले जाते. 
वाचा अ यापना या या प तीम ये आकलनीय वाचे या िवकासासाठी ा यमा यम हणजेच ऐक याचा 
उपयोग सव त जा त मह वाचा मानला गेला आहे. 

 वाचा िवकास करतांना वणाचा उपयोग खालील कारणांसाठी होऊ शकतो. 
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अ) िव ा य पयत जा तीत जा त बोली भाषा पोहोचिव यासाठी िव ा य ला वणा या मा यमातनू 
बोली भाषा दे यामुळे वाचेचे कार, पे मलुांपयत पोहचतात. यांचे ऐकून ऐकून नंतर अनकुरण 
केले जाऊ शकते. ामळेु वाचा िवकासासाठी एक समृ  आिण वाचेस ो साहन देणारे वातावरण 
िदले जाऊ शकते. हे ा य अनभुव जेव ा लवकरात लवकर िदले जातील तेवढाच वाचा व भाषा 
िवकास अिधक चांग या प तीने आिण वेगाने होऊ शकेल आिण सामा य ऐकू येणा या मलुा या 
बरोबरीने या कणबिधर िव ा य ची वाचा समानपातळीवर ये यास मदत होईल. यामळेुच 
िव ा य या वाचा िवकासासाठी होणा या िवलंब टाळू शकता येतो. 

 िव ा य ला बोली भाषेचा अनभुव देतांना िश काने खालील गो टी ल ात ठेवणे आव यक आहे. 
 िव ा य ने वणदोष व वण हासानसुार यो य वणयं  असणे आव यक आहे. ाची 

खा ी िश काने क न घेणे आव यक आहे. 
 िश काने िव ा य शी या या पयत यो य आवाज आिण दज ची वाचा पोहचू शकेल असे 

अंतर ठेवाव.े 
 वाचे या पा वभमूीवर ग गाटाचे माण कमी राहील याची काळजी यावी. 
 िश का या चेह यावर यो य काश असावा हणजे िव ाथ  वाचा िन मतीसाठी या 

त डा या हालचाल चे िनरी ण क  शकेल.  
 िश कांचे प ट आिण सामा य गतीने बोलले पािहजे बोल यासाठी त डा या अितिर त 

हालचाली कर याची आव यकता नाही. 
आ)  वाचे या िविश ठ घटका या प टीकरणासाठी वणाचा उपयोग : वाचे या िविश ठ घटका या 

प टीकरणासाठी वण हे ाथिमक मा यम असायला हव.े वाचेचा िविश ठ घटक हणजे 
वाचेतील वािनम जसे / अ / कवा वरासह असणारा वाचा वनी जसे / म / यासाठी िश काने 
खालील पाय यांचा अवलंब करावा. 
 पिह यांदा वाचेचा कोणताही िविश ठ घटक वणाने ऐकवून अनकुरण कर यास 

ो साहन ावे. यावेळी िश काने ओठ िदसणार नाहीत अशा कारे त डावर हात ठेवावा. 
त डापासनू हात यो य अंतरावर ठेवावा. अ यथा आवाजाची ती ता आिण दज  यावर 
पिरणाम होऊ शकतो. फ त िव ाथ  ओठाचे वाचन क  शकणार नाही याची काळजी 
यावी. 

 पिह यांदा अनभुव िद यानंतर िव ा य कडून अपेि त समाधानकारक ितसाद िमळाला 
नाही तर िश काने वण अनभुवाची पुनरावृ ी करावी. 

 ा य अनभुवा या आधारे िव ाथ  वाचा वनीचे अनकुरण क  शकला नाही तर ा य 
अनभुवाबरोबर यअनभुव हणजेच ओठां या हालचाली बघ यास वाव ावा. 

 िव ा य या वाचावतनात  गती आढळ यानंतर िश काने वाचा घटकाचा आकार 
वाढवावा. हणजे वाचा वन चा िविवध कारे िव तारीत व पात सराव ावा. यासाठी 
श द, छोटी वा य, मोती वा य असा म ठेवावा. 
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इ) वाचेवर िनयं ण ठेव यासाठी : ऑडीटरी लोबल अॅ ोचचा मु य उ ेश वाचा आ मसात कर याचे 
मु य मा यम एवढाच नसनू वत:चा आवाज ऐक याचे देखील मा यम आहे. या कारणाने आपण 
आप या वाचेवर िनयं ण ठेवू शकतो. 
             िव ाथ  िम ांनो आपण एखा ाशी बोलतांना सं ेषण साधत असतांना बोलतो ते आपण 
वतःच ऐकत असतो आिण या ऐक यामुळे आपण आप या वाणीवर िनयं ण ठेवत असतो. 
हणजे आपण बोलतांना काही चकुलो तर वतः ऐक यामळेु बोल यातील ती चकू लगेच सधुा  

शकतो. या अथ ने आपण वतःचे बोलणे वतः ऐक याने वाणीवर िनयं ण ठेवू शकतो. 
             ा ऐक याचा वाचा िवकासासाठी उपयोग करतांना खालील गो टी ल ात ठेवा यात. 

१) संदभ य वाचेचे माण 
२) िद या जाणा या वाचेचे व प आिण आशय  
३) संदभ य वाचा मलुापयत कशा कारे पोहचते आहे याचे मा यम 

१. संदभ य वाचेचे माण : 
            कणबिधर िव ा य स वाचा व वणा या अडचणी असतात हणनू आपणांस वाटेल की 
िद या जाणा यासंदभ य वाचेचे माण कमी असावे परंतु असे नाही. उलट ा िव ा य ना नमनुा 
दाखल िदली जाणारी वाचा ही सामा य ऐकू येणा या मुलांना िद या जाणा या वाचेपे ा अिधक 
असावी. कारण सामा य ऐकू येणा या मलुांपयत सं ेषणातील वाचा िवनासायास पोहचत असते. 
यासाठी कोणतेही वेगळे य न करावे लागत नाहीत. परंतु कणबिधर बालकांपयत सं ेषणातील 

वाचा मु ामधनू य नाने पोहचवावी लागते. यामळेु येक अनभुवात िश क कवा पालकांनी 
जे जे डो यासमोर चाल ू आहे आिण संदभ ने येत आहे याचे प टीकरण आिण वणन केले 
पािहजे. पालक आिण िश कांनी कणबिधर िव ा य ना वाचा अनभुव दे यासाठी िविवध गो टी 
सांिगत या पािहजे. 
२. संदभ य वाचेचे व प आिण आशय : 
यावेळी बालक अथपणू श द वापरायला िशकते यावेळी पालक आिण िश कांनी वाचा आिण 

भाषा िव तारीकरणासाठी य न केले पािहजे. हणजेच मलू जे बोलते आहे यात अिधकाचे श द 
टाकून वा याचे िव तारीकरण क न दाखवायचे हणजे तय िव तारीत वा याचे अनकुरण बालक 
क  शकेल. उदा. मलू हणाले कु ा भ ूऽऽ भ ूऽ ऽ  तर पालक कवा िश काने वा यिव तार 
करायचा कु ा भ ूऽ ऽ  भ ूऽ ऽ करतो / कु याचा आवाज कसा आहे? भ ूऽऽ भ ू ऽ ऽ  इ. यानंतरची 
पायरी आहे ‘modeling’. वाचा आिण भाषेचे modeling कर यासाठी बालकाने एक छोटे वा य 
वापरले तर ता कक ा या वा याचे िव तारीकरण क न याला या वा याचा नमनुा ायचा. 
जसे भ ूऽ भ ूऽ आला कवा भ ूऽ ऽ  भ ूऽ ऽ  पळाला. तर यावेळी या वा याचे िव तारीकरण 
करतांना िश क सांग ुशकतील. मांजर िदसली तर भ ूऽ ऽ  भ ूऽ ऽ  ित यामागे पळाला. तु पोळी 
दाखवली हणनू भ ू ऽ ऽ भ ू ऽ ऽ आला इ. यामळेु िव ा य ला नमनुाही िमळतो आिण वाचा 
वापर यासाठी ो साहनही िमळते. तसेच या यवसायामुळे िव ा य ची श दसंप ी आिण याकरण 
सधुारते.  
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३. संदभ य वाचेचे मागदशन करणे / संदभ य वाचा िव ा य पयत पोहोचिवण.े 
        वाचा यो य िरतीने िव ा य पयत पोहचिव यासाठी यो य िववधन साधन असणे आव यक 
आहे. यं ाचा mic आिण बोलणा याचे बालकापासनुचे अंतर ाही गो टी मह वा या आहेत. 
ग गाटा या पा वभमूीवर िव ाथ   आिण िश क यां यातील अंतर ठरवले पािहजे. microphone 
आिण िश क यां यातील अंतर खपू नसावे नाही तर ग गाटाचा आवाज अिधक आिण य  
बोल याचा आवाज कमी पोहचला जाईल. ऑडीटरी लोबल अॅ ोचचा मु य घटक हणजे 

वणास ो साहन. हे वण ो साहन हे प तशीर व िनयोजन ब  झाले पािहजे. यासाठी ा 
टीकोणाचा अवलंब हा वैय तकिर या, वेळोवेळी आिण ितसादा मक झाला पािहजे. हे सगळे 

करतांना हे ही ल ात ठेवले पािहजे की येक मलु याचा वण हास आिण याची आ मसात 
कर याची मता हे वेगवेगळे असते. यामळेु येकच मलुाला ा टीकोणाचा फायदा होईल 
असे नाही. चांगली उवरीत वणश ती असणा या बालकास ा टीकोणाचा वाचा िवकासासाठी 
अिधक फायदा होईल. कारण ात मु य मा यम ऐकणे आहे. 
     अशा कारे आपण वाचा िवकासासाठी या पािह या आिण वण हे मु य मा यम असणा या  
auditory global approach  चा अ यास केला.  

२. बहुसंवेदनी प त (Multisensory Syllable Unit Approach) : 
 कणबिधर िव ा य ना वाचा अ यापनाचा हा एक पारंपािरक टीकोण समजला जातो. ाची मु य 
वैिश े हणजे : 
 वाचािन मतीसाठी बहुसंवेदनी मा यमाचा उपयोग. 
 वाचा अनदेुशनासाठी वाचेचा लहान घटक हणजे syllable / अ र हा मु य उि टय 

हणनू ठरवला जातो. 
 वाचा घटका या िवकासा या टीने शाळेतच य  य न केले जातात. 
 क. ब.  िव ा य ना वाचा िशकव याचा पारंपािरक approach (प ती) आहे.  
 क. ब.  िव ा य ना वाचा िशकव याचा पारंपािरक approach (प ती) आहे.  

     वाचा  िशकव यासाठी बहुसंवेदनी प ती. (ऐकणे, बघणे, पश, बोलणे) या सव संवेदनाचा 
वापर क न वाचा िशकवणे. 

 बहुसंवेदनी उ ेजनातून वाचा िवकास :- 
     या प तीनसुार क. ब. िव ा य ची ावणाची मता कमी अस यामुळे यो य वाचा िवकासास 
ती अपणू ठरते. हणनूच इतर संवेदनांचाही उपयोग वाचा िवकासासाठी आव यक ठरतो. यात 

वणा या बरोबरीने य, पश आिण  नायूं या हालचाल चा अनभुव इ. इतर संवेदनांचा उपयोग 
क न वाचा आव यक तेथे िशकव यावर भर असतो. ा सव संवेदनांचा उपयोग येक वेळी 
आव यक या माणातच केला जाने अपेि त असते.  येक वेळी िशि का एका संवेदनांवर 
कवा आव यक तेथे अनेक संवेदनांवर ल  क ीत क न वाचा िवकास घडवून आणत असते. 
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      ा प ती या मते कुठ याही क. ब. मलुाची वाचा फ त बघणे (speech reading) आिण 
संदभ याने िवकिसत होऊ शकत नाही. हणनूच वाचे या िवकासासाठी भाषे या सव त लहान 
घटकापासनुच सु वात केली जाणे अपेि त आहे. 

 वाचेचा उ ेश घटक हणनू syllable च हणजेच भाषे या सव त लहान घटकाचा उपयोग करणे 
आव यक आहे. कारण यासाठी एकाच कारचे नायिवक कौश य (motor memory skill). 
उ चारणा या अचकूतेसाठी सव त छोटा घटक पिरणामकारक ठरतो. 
िशि का खालील पाय यांपासनू वाचेचा िवकास सा य करत असते. 

 पिह या पायरीवर syllable चे babbling क न घेते. 
 मलुा या ा उ चारणात यो य तसा बदल, सधुारणा आिण गती िदस यानंतर हा सराव तसाच 
चाल ूठेऊन िविवध वरां या जोडणीत सरावात वाढ केली जाते.   
िविवध एक ी कर या या सरावानंतर हळूहळू या syllable चा सराव कठीण होत जातो याची 
काठी यपातळी वाढते. जसे आधी यंजनानंतर वर अशी जोडणी वापरली जात होती. तर आता 
यात वाढ क न वर- यंजन- वर अशा कारे जोडणी उ चारणाचा घटक हणनू वापरली जाईल. 

ानंतर पिह यांदा वापरले जाणारे एकाच कारची जोडणी आता वैिव यपणू िरतीने िशकवली 
जाईल उदा. ‘ट’ हे यंजन िशकवताना सव त थम टा-टा-टा असे Babbling यानंतर आटा, 
ईटा,उटा असे िविवध वर- यंजन- वर combination  िशि का वतः तयार क न मलुा या 
गरजे माणे िशकवले. यानंतर या दोन पाय यांचा सराव पणू झा यानंतर श दांम ये िविवध 
िठकाणी (आदी,म य,अं य) या याजनां या उ चारणाचे िश ण िशि का देईल. या सव 
पाय यांवर या- या िठकाणी य-मा यम, पश-मा यम अंकी नायूं या हालचाल चे मा यम 

ाचा उपयोग आव यक आहे. या- या िठकाणी मदत हणनू सव संवेदनांचा उपयोग केला जाईल.  
वाचा िशकिव याची प ती :- 
कुठ याही अ राचे उ चारण थम िशकवले जाते  
 Prodution – उ चारण 
 Practice – सराव 
 Purpose – हेतपणू वापर 

उ चारण आ यानंतर याचा वेगवेग या वर व यंजनांबरोबर सराव झाला पािहजे. 
सहेतुक वापर 
वर होते. 

   
  
  
Isolation                          Single syllable                    उ चारणाचा संदभ 

(िनवडलेले यंजन syllable       (एका वराबरोबर                        Phonetic Context 
एकाकी उ चारणे)                    म म – म + अ              (वेगवेग या यंजानांनबरोबर            

Production 
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  ,   (क + अ)                                                  केलेले उ चारण  हणजेच        
नाही ( वरांिशवाय वागेि यांची                                    भाषेचा सव त लहान घटकाचे वर हालचाल 
मलुांना िशकवली जाते).                                               आिण यजंनाबरोबरचे  उ चारण 
Level of articulation canner                                     हणजेच वेगवेग या श दात  
of articulation नसुार.                                                 वेगवेग या थानी  या                  

                                                                      यंजनाचे उ चारण क न  
                                                                               घेणे (आदी, म य, अं य). 
अशाच पाय यांनी यजनांचा उ चार िशकवणे.   
                                      ( Babbling – Single syllable)                           
   
 
 
         
Imitation                 Reading aloud           Extending memory  

Imitating (अनकुरण) – उ चारण आले की सराव ज री असतो. 
Practice कर यासाठी िश. णे उ चारण करायचे व क. ब. िव. नो. याचा अनकुरण करायचे. 
कोण याही यजंनाचे उ चारण, production level वरील तीनही उ चारण करतांना पाय यांवर यो य रीतीने 
झा यानंतर या उ चारणा या सतत सराव होणे आव यक असते. हा सराव हो यासाठी उि ट ठरवले या 
यंजनाचा िविवध यंजनां या साहा याने (ते यंजन असणारे अनेक श द) िशि का सराव घेऊ शकते. यात 

िश के या उ चारणाचे अनकुरण िव. या उ चारण पातळीव न िशि का ठरवेल. उदा. म ा यजनांचे 
उ चारण वेगवेग या श दांमधनू क न घेणे. ते न आ यास पु हा  वेगवेग या वरांबरोबर उ चारणाचा 
सराव देणे. 
Reading aloud – कोण याही यंजनाचे उ चारण मो ाने वाचनू केले असता ते उ चारण ा य 
मा यमातनूही दु त करता येतो. तसेच याच वेळेला यंजनाचे उ चारण बघनू कवा वाचनू क. ब. मुले 
लवकर करतात. याचा सराव झा यानंतर िच वणन, उतारावाचनयात या यंजनाचे यो य उ चारण 
अपेि त असते. 
Extending memory – मतृीची क  वाढवणे. (speech साठी) 

                                    जे काही िशकवलेले आहे ते आठवनू 
कुठलेही यंजन िशकव यामागचा उि ट हे भिव यकाळात या उ चारणा या यो य िठकाणी, यो य वापर 
करणे हाच असतो. यासाठी मरणश तीची िदघकालीन मतृीची गरज असते. अनकुरण कर यासाठी 
अ पकालीन मतृी ही काय करत असते तर के हाही कोण या संगी काय उ चारायचे यासाठी  दीघकालीन 
मतृी आव यक आहे. Ext. memory यातनू क. ब. िव. ला. आपली मतृी वापरणे आव यक असते 

याकरता िशि का वेगवेगळे यवसाय होतो. उदा. एखादा श द बोल यानंतर (अनकुरण) ल ात ठेऊन 
दसु याला सांगणे. (नाव, गाव, फळ, फुल) तीन मलुां या group म ये (िशि का एखादा श द हणते – १ 

Practice 
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मलुाला – श द दसुरा मलुगा - श द  ितसरा मलुगा - श द) (Auditory memory  व speech च िवकास 
होतो). एखादे यंजन उ चारताना ते कसे उ चारायचे हे ल ात आले पािहजे. यासाठी मलुांना (वेगवेग या 
िठकाणी) यवसाय देऊन ढीकरण कराव.े 

                                          हेतपणू वापर 
 
 
             
 
Prompted response               Formulated            Initiated Spontaneous  
                                                 Answer  

Prompted Response - या उ चारणासाठी काही तरी clue देणे व िव. याचा उ चार करणे. मलुांना 
यासाठी long term memory ची आव यकता असते. उदा. कासव िव. हणायचे असेल तर िशि का 
कासवाचे िच  दाखवतील परंतु नाव घेणार नाही. (मासा) मग ‘स’  चा उ चार िव. यव थत करतो की 
नाही हे तपासायचे व साप कसा करतो फूस s s फूस s s   
Formulated Answer – हणजे कोण याही नाचे उ र तयर करणे यात िशि का नवीन जो वनी 
िशकवला आहे तो वनी पु हा पु हा उ रात येईल अशा कारचा न मलुाला िवचारते. याव न या 
वनीचे पू हा-पू हा उ चारण असणारे उ र मलुाने देणे अपेि त आहे.उदा. कावळा कसे करतो? याचे उ र 

मलुाने कावळा काव काव करतो असे िद यास क या कं  वनीचे उ चारण पू हा-पू हा होऊन ढीकारण 
होईल. ‘क’ बरोबर हटले आहे की नाही हे पाहणे (कुठ याही थानात) खेळीमेळी या वातावरणात मलुाचे 
आपोआप उ चार सधुारतील. यासाठी िश काने यो य असे न तयार करणे आिण याची अपेि त उ रे 
तयार ठेवणे मह वाचे असते. 
Initiated Spontaneous – यात वाचेचा िवकास पणू झालेला असणे आव यक आहे. ही वाचा 
िवकासाची सव त शेवटची आिण अितशय िवकिसत अशी पायरी आहे. यात मलुाने कोण याही 
कारणासाठी सं ेषणासाठी आपली गरज पणू कर यासाठी वाचेचा उपयोग करणे मह वाचे मानले जाते. 
यासाठी कोणाचीही मदत न घेता िव ा य ने वतः चे िवचार वाचे या मा यमातनू मांडणे अपेि त असते.  

येक मलुा या बाबतीत मू यमापन   
Practice 
emerging िविश ट पायरीवर यश वी नाही. 
िविश ट पायरीवर पणूपणे यश वी  (पणूपणे िवकासीत fully developed) 

मो ां या सं ेषणनातही मलु सहभागी होत असते. तसेच या कालावधीत play group, Nursary यात 
वेश घेत यामळेु समाजाशीही याचा संपक वाढतो आिण या संदभ तील सव कृत म ये मलु उ साहाने 

सहभागी होते. या वयात पालक मलुांशी बोलतांना िविवध कारची वा ये वापरतात. यामळेु मलुांनाही 
अशा कारची वा ये वापर यास  सतत संधी िमळत असते. आता मलेु ययासह वा ये वापर यास 
सु वात करतात. छो ा गो टी सांगणे शाळेतील अनभुव सांगणे, बालगीते वतःहून हणणे अशा कारे 

Purpose 
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भाषेत पिरप वता येत जाते. तसेच नकौश येही समज यात आिण वापर यात ल णीय वाढ होते. (काय, 
कुठे, के हा, कसे, िकती हे सव क नअथ मलुांना कळते). तसेच याचा वापर कुठे करायचा हे मलुांना 
कळते. तसेच बोल यातही आता संयु त वा याचा वापर मलु क  लागले.                                                    
नकारा मक वा यामधील सव कार मलुाला कळू लागतात. उदा.  
 ‘No Cake’ – केक संपला आहे कवा नाही. (Non existence)  
 मला केक नको. (Rejection) 
 मी केक खा ला नाही. (Genial) 
 मला केक खायचा नाही. (Prohibition)  सचूना देणे. 

या चार अथ ने संदभ ने वापरलेली वा ये मलुांना कळतात. 
वरील सव पाय या ा भाषा िवकासा या मवार पाय या आहेत. कोण याही सामा य मलुाम ये या पाय या 
याच माने िवकिसत होताना िदसतात. क. ब. मलुां या संदभ त िवचार केला असता वणसंवेदनासाठी 
लवकरात लवकर िनदान झाले तर यांचाही भाषा िवकास याच माने होणे अपेि त असते. परंतु यो य 

काराचे वातावरण, यो य कार या संधी, जा तीत जा त भाषा, भाषा िवकासासाठी वाव, वाचेसाठी पोषक 
वातावरण, ो साहन इ. सव गो ट ची आव यकता असते. क. ब. मलुांम ये सामा यभाषा िवकासा या 
पाय यांम ये भाषा िवकासात मागे पड याची िच हे िनदशनास येत असतात. परंतु यावर िकती ल  कि त 
केले जाते. यावर या मलुाचा भाषा िवकास अवलंबनू असतो.                                               
 Production    Practice                         Purpose 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

३. वाचा अ यापनासाठी (दु तीसाठी / िवकासासाठी) / Dr. लग यांचे developemental 
model.  
       कणबधीर िव ा य ची वाचेची मता कणबधीर वामळेु िवकिसत झालेली नसते कवा ती 
सवसामा यपणे िवकिसत होऊ शकत नाही कारण आजबूाजू या वातावरणातील आपण जे काही 
ऐकतो तेच वाचे या मा यमातनू भाषे या व पात अिभ य त करत असतो. वाचा हे भाषा 
अिभ य तीचे सव त मखु व ाथिमक मा यम आहे. कणबधीर िव ा य ची वाचा िवकिसत 
कर यासाठी १९७६ साली लग यांनी एक प त तयार केली. या योगे कणबिधरांची वाचा देखील 
सवसामा यांची वाचा या ट याने िवकिसत होते या ट यानीच िवकिसत होईल. यासाठी िविवध 
उि टे, येय, पाय या आिण कौश ये व उपकौश ये ठरवली गेली. यात दोन तरांक वाचेचा 
िवकास कर याचे उि ट ठरवले गेले. 
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१) वनी िनम ण करणे. (Phonetic level) 
२) िनम ण केले या वनीचा यो य वापर करणे. (Phonological) 

या संपणू प तीला लग याचे developmental model असे हणतात. 
या प तीला दो हीही तरावर ७ पाय यापासनू वाचेचा िवकास घडवून आणला जातो. 
Stagen Phonetic level  Phonological level 

 
 
 
 
 
 
 
Stage 3 
 
 
 
Stage 4  
 
 
 
Stage 5  
 
 
 
 
Stage 6  
 
 
 
Stage 7  

 
Acquire all dipthongs & 
vowel with voice control. 
आवाजावर िनयं ण ठेऊन सव 
जड व संयु त वर आ मसात 
करणे.  
Acguires consonants by 
mannen. 

य नांनसुार सव यंजने 
आ मसात करणे. 
Aeguires consonants by 
place. 
थानानसुार सव यंजने 

आ मसात करणे. 
 
 
Aeguires consonants by 
voicing. (घोष व) 
घोष वानसुार यंजने 
आ मसात करणे. 
Aeguires initial and final 
blends (जोडा रे). 
आ  आिण अं य थानावरील 
जोडा रे आ मसात करणे. 

 
 

 
Uses different voweles to 
approximate words. 
श दानसुार म ये वरांचा यो य 
वापर करणे. 
Some words said dealy with 
good voice patterns. 
काही श द चांग या आवाजात व 
प ट उ चारणे. 

Use more and more words. 
अिधकािधक श द वापरणे. 
 
 
 
Most words said dealy with 
good voice patterns. 
जा तीत जा त श द, आवाजा या 
यो य कारात आिण प टपणे 
उ चारणे. 
All speech intelligible and 
voice patterns normal. 
सव वाचा आकलनीय आिण 
आवाज सवसामा य असेल. 
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Stage 1 
 

Vocalization frecly & on demand 
(सांग यानसुार आिण वतं पणे 
आवाज काढणे). 

 

उपयोग User vocalization as a means 
of comm?  
(सं ेषनाचे मा यम हणनू आवाजाचा 
उपयोग करणे.)  

Stage 2 
 

Basis of suprasegmental patterns. 
(पराखंडकीय घटकांचा पाया तयार 
करणे). 
 

Uses different vioce pallern 
meaningfully. 
(पराखंडकीय आवाजा या कारात बदल 
क न अथपणूिर या वापर करणे. 
 

 
Stage 1 – at phonetic and  phonological level तरावरील पिहली पायरी. 
Vocalization  freely and on demand.   
 Uses vocalization as a means of comm.  
या पायरीचा िवकास दशव यासाठी अपेि त वतन खालील माणे  

 ३ िमिनटा या िनरी ण कालावधीत कमीत कमी वत:हून आिण वतं पणे बारावेळा 
आवाज काढणे अपेि त आहे. (लहान बाळाशी बोलतांना हस यातनू, रड यातनू मळू 
आवाज काढते. हा आवाज count करणे क. ब. या बाबतीत २ ते ३ वष वयोगटात वाचा 
िवकासाची पिहली पायरी पणू करणे अपेि त असते). 

 सतत ल वेधनू घे यासाठी आवाजाचा उपयोग करणे अपेि त आहे. 
समो न बोलले असता कवा काहीही िवचारले असता आवाजाचा उपयोग ितसाद दे यासाठी 
करणे. (ही stage लहान मलुांसाठी आहे). 
     डे हलपमटल मॉडेल मधील पिहली पायरी ही २ ते ३ या वयोगटातील क. ब. च वाचा िवकास 
कर यासाठी वापरली जाते. (हसतान, रडताना, खोकताना, खेळताना, शकयेताना बाळ अपोआप 
आवाज काढते). तसे मापन काढले की िटक करणे असे १२ वेळा झाले तर या या stage पणू 
झाली आहे. उदा. खळूखळूा दाखवला तर बाळ हसते, खेळते व आपोआप याचे responce  
येतात. 
     मग यावेळी िश क व पालकांनी काय करायचे?. 
ही पायरी िवकिसत करीत असतांना ३ िम. या िनरी ण काळात बालकाने वतः आवाज 
काढ यासाठी िश क आिण पालक िविवध Activities घेऊ शकतात. उदा. बाळासमोर खेळणी 
ठेवणे. छोटे-छोटे baby games खेळणे. लांब ठेवलेली व त ूघे यासाठी बाळाला वृ  करणे इ. 
सतत ल  वेधनू घे यासाठी आवाजाचा उपयोग करणे अपेि त आहे. (मी लपते तू शोध, खेळणे 
लांब ठेवणे व आपण वतः लपणे अशा खेळ यातनू बाळ आवाज काढतो. बाळा या समोर ण 
थांबता आजबूाजलूा थांबनू बाळाला आवाज काढ यासाठी पिर थती िनम ण करणे व आवाज 
काढला तर शाबासकी देणे. बाळाचे ल  वेध यासाठी आवाजाचा उपयोग करणे.  
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िशि का डो याला माल बांधणार आवाज काढणार याला मी पकडणार असे हणणार यामळेु 
कणबधीर मलेु मी इथे आहे हे सांग यासाठी आवाज काढणार आवाज न काढणारा. 
      येक वेळी क. ब. या सं ेषणाचा अ यास केला तर क. ब. ची मलेु ही ल  वेधनू घे यासाठी 
खणुांचा वापर करतात. परंतु सवसामा यपणे असे के यास टी ेपात  नसणा या   य तीचे ल  
वे धले जात नाही. यासाठी ाथिमक व पात आवाज देणे अपेि त आहे. हणनूच क. ब. िव 
म ये वाचा िवकासात आवाज काढ या या संदभ त phonological level वर िवकास कर यासाठी 
िविवध खेळ घेता येतात. उदा. आवाज काढला तर ो साहनपर ब ीस देणे जसे एकदा आवाज 
काढला तर चांदणी आिण दहा वेळेला आवाज काढून झा यावर १ चॉकलेट अशा कारे बि से 
ठरवून मलुांना ल  वेध यासाठी आवाजाचा उपयोग करणे िशकवता येऊ शकते. तसेच 
आंधळीको शबीर हा खेळ थोडासा बदल क न ल  वेध यासाठी आवाज काढ यात उपयोगी होऊ 
शकतो. जसे प ी बांधले या य तीने जे मलु आवाज करेल याला पश करायचा तरच याला 
ब ीस. जे मलु आवाज काढणार नाही ते मलु खेळातनू बाद अशा कारे िविवध खेळांचे आयोजन 
करता येईल. 
आवाजा या मा यमातनू ितसाद देणे. (मलुाने खणुा के या तर तर ती व त ू ायची नाही तर याने 
काहीतरी आवाज काढून व त ू कवा कोणताही गो ट मािगतली पािहजे). 
     ावेळी बाळ वतं पणे आवाज काढायला िशकते तसेच ल  देऊन  आवाज काढायला 
िशकते. याचवेळी कोणा याही बोल याला आवाजातनू ितसाद देणे अपेि त असते. यासाठी 
काही activities खालील माणे – यावेळेला मलु सांकेितक खणुांचा वापर क न सं ेषण साधते 
यावेळी या या सं ेषणास कोणताही ितसाद न देणे. 

     यावेळी मलु खुणां या बरोबरीने यो य आवाजाचा उपयोग क न सं ेषण साध याचा य न 
करते यावेळी याला सकारा मक ो साहन देणे. 
Stage 2  Bases of suprasegmental patterns  (पराखंडकीय घटकांचा पाया तयार 
करणे. 
अपेि त वतन –  

 आवाजात आवाज लांबव यासाठी ढोबळ व पात िनयं ण ठेवता येणे. 
 आवाजा या ती तेवर िनयं ण असणे. 
 आवाजा या प ीवर िनयं ण असणे. 

मलुाने काय करणे –  
 आवाजाची लांबी िदघ वास घेऊन ३ सेक. पयत लांबवता येणे. 
 आवाजा या लांबीत िविवधता आणणे उदा. कमी वेळ लांबवणे, जा त वेळ लांबवणे इ. 

Activitives – (मलुाला वास लांबवता येणे िनयं ण ठेवणे आ यािशवाय  पराखांडीय घटकांचा पाया 
प का होणार नाही. यासाठी अखंडीय घटकांचे duration (आवाजाचे) (खेळ याचे आवाज पी  ऽ ऽ प  पी 
ऽ ऽ  प) टेबल  आ ऽ ऽ _ आ ऽ ऽ _ आ ऽ ऽॐ ऽ ऽ ऽ पयत आवाज काढ़णे. हातावर ॐ काढून 
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हणणे. हातावर  vvvv (िशडी माणे) भाग दाखवणे. मुलांना खेळ यातील गाडी दाखवून याचा आवाज 
काढायला लावणे उदा. पी  ऽ ऽ  प  पी ऽ ऽ  

यासाठी ठरािवक अंतर देणे. ठरािवक अतंरापयत आवाज काढणे, हातावर िशडी माणे चढत 
जाताना आवाज काढणे. िदघ वरात काढून आ ऽ ऽ  हणणे ॐ हणणे ॐ हणताना हातावर ॐ 
काढून ॐ हणणे. 
a____            a____             a_____ 
आवाजा या ती तेवर िनयं ण असणे. 
मोठा आवाज करणे. ( वतःचा आवाज करणे). 
लहान आवाज काढणे. 
कुजबजु याचा आवाज काढणे.  

 Activities – मोठा आवाज - आवाजातील ती ता वाढिव यासाठी या activity कवा यवसाय. 
आईला मलुामागनू लांब उभे केले तर हाक मारणे. इमारतीवरील मलुाला खालचा मलुगा िच , 

संगा ारे आवाज कसा मोठा करायचा हे िशकवणे. 
कवा ऐकू आले नाही असे हणणे हणजे तो रागाने मोठा आवाज काढतो. भाजीमंडईत कसा 
ओरडतो हे याला कृतीने सांगणे, खपू लोकांसमोर गाणे हणनू दाखव यांना ऐकू येत नाही. 
आवाज लहान करणे – हॉ पटलचे िच , छोटे बाळ झोपलेले आहे हळू बोला. (खपूलोक आहे 
त ार नाही). 
कानगो ट चा खेळ (कानात सांग मी जातेय सांगणे)   
बाळ झोपले (हळू बोल) – कुजबजुने  
भाषण चालले – तो मोठा बोलते 
मागे खचु वर बसलेले हळू बोलणार. 
मलुांनी िशि के या हाता या हलचालीनसुार आवाजा या प ीत बदल कर याचा खेळ घेऊ शकते. 
उदा. हातवर क न – वर या प ीत 
       खालीवर क न – खाल या प ीत 
सारखा वर – खाली – variations काढता येतील. 
वग त दोन गट – एकागटाने high pitch  
                        एकागटाने low pitch हणणे. 
                       जो चकेुल याचा १ गणु करणे. 
control आ यानंतर – phonological level आवाजाची  ती ता कधी वाढवते. 
यावहािरक उपयोग करायला मलुाने िशकले पािहजे. 

उदा. लांब या य तीला हाक मारताना ती ता वाढवणे. 
न िवचारताना आवाजाची ती ता खाल या प ीतनू वर या प ीतनू हणणे. तुझ नाव काय? 

 
Stage 3 -  आवाजावर िनयं ण 
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अपेि त वतन –  
आवाजा या माग चे िविवध आकार दशिवता येणे. 
वर उ चारणाची िविश ट प त कमीत कमी ३ सेकंदांसाठी सात याने दाखवणे. 

कुठ याही वराचे सतत आिण वेगात उ चारण करणे.  
एका वराव न दसु या वरावर आवाजाचा माग उ चारणांची प त पटापट बदलता येणे. 
आवाजा या माग चे – 
यासाठी Teaching Strateing (यासाठी खालील यु या) वापरता येतात. 

ा यानभुव देणे. 
पश नभुव देणे. 

यानभुव देणे. 
ा यानभुव – वर िशकव यासाठीची सव त भाव मा यम हणजे ा यानभुव. ा यानभुावातनू 

अनकुरण क न वरांचे उ चारण आपण क. ब. मलुांना िशकवू शकतो. 
ब. मलेु पा व वर (Back Viowle) जा त उ मिर या ऐकू शकतात. यासाठी या activities. 

ा यानभुाव दे यासाठीचे यवसाय 
Stage 1 मधील िविवध Vocalization आवाज काढ याला ो साहन देऊन यातनू वरांची 
िन मती दशवणे तसेच सतत कानावर वर पडतील अशा कारचे वातावरण िन मती करणे. 
अगदी लहान वयात वेगवेग या खेळ या या मा यमातनू वरांचे उ चारण कर यास क. ब. 
मलुांना ो साहीत क  शकते. उदा. आगगाडीचा आवाज करतांना येणारा ‘इ’ 
कारचा आवाज पी s s  पी s s 
बसचा आवाज पो s s पो s s 
िवमानाचा आवाज अं 
पश नभुवाचे यवसाय ( वर) : प ी या सहा याने कवा हातमोजा घालनू (डॉ टर) बोटा या 

सहा याने िजभेचा कोणता भाग उ चारला जातो. हे येक िशि का वतः या कवा मलुा या 
जीभेवर दाखवू शकते. या सव गो ट साठी मलुांची नायिवक मतृी  िवकिसत होणे गरजेचे असते 
हणनूच बोटांनी जीभेची दाखवलेली थती जीभेवरील कोणता भर उचलते याचे ान सायािवक 

feedback िमळ यासाठी मह वाचे ठरते. तसेच या feedback मळेु जीभेतील ताण आिण जीभेचा 
आकारही ल ात ठेवणे सोपे जाते. 
    अशा कारे मलुाला पश नभुवातनू वर उ चारणाचे थान कळा यानंतर वेळोवेळी यो य 
उ चारणास सकारा मक ो साहन देणे गरजेचे आहे. 

यानभुव – यवसाय  - यानभुव दे यासाठी आरसा या साधनाचा उपयोग करता येतो. तसेच  
hand model चा  देखील उपयोग करता येते ओठांची थती य पणे दाखवून समजावना 
यासाठी  एक खबरदारी घेणे आव यक आहे. वरां या उ चारणाचे य  यानभुव देतांना 
त डा या अवा तव हालचाली क  नयेत तर नैस गकपणे या हालचाली दाखवा यात. 
वर उ चारणाची िविश ट प त कमीत कमी ३ सेकंदासाठी कारण- 
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यामळेु वर उ चारणाची प ती ल ात ठेव यास मदत होते. 
जीभेची थती बदलाने हा यंजन उ चार या या  टीने पायाच ठरतो. 
उ चारण सं थेतील िविवध समायोजनानंतर उ चारण सं थेवर जा तीत जा त िनयं ण ठेवता येते. 

कसे िशकवाल : 
 यासाठी देखील ा यानभुव, पश नभुव आिण यानभुव देऊन, तसेच िविवध खेळांमधनू येक वराचे  
उ चारण लांबवता येणे हे उि ट सा य करता येते.  
कुठ याही वराचे वेगात व सतत उ चारण करणे –  
activities – ३ सेकंदाकरता कोणताही वर उ चारता आ यानंतर याचे उ चारण सतत करता येणे 
आव यक आहे. यासाठी यंजनांची मदत घेता येऊ शकतो. उदा. बा बा बा, बी बी बी (ब+इ) वेगवेगळी 
बडबडगीते हणनू घेणे. 
एका वराव न – 
activities बडबडगीते ४ वेळा बा बा बा बा ४ वेळा बी बी बी बी  
Phonological Level – रोज या वापरातील श द, वाहनांचे आवाज, वरांचे उ चारण जा त प ट 
असणारे श द (बाबा हणतात आ चे उ चारण प ट हावे). 
Stage 4 – य नानसुार  सव यंजने आ मसात करण े 

येकाने काय िशकवणे – फोटक अननुािसके,घष यंजने, पशसंघष  
अपेि त वतन –  

येक यंजनांचे वतं  उ चारण करता येणे. नंतर वरांबरोबर उ चारण करता येणे. 
कोण याही यंजनांचे य नानसुार Babbling करता येणे. उदा. एक यंजन + एक वर ( पा पा पा  प + 
आ) यंजन + वरांमधील िविवधता. उदा. बाबी , बाब,ू बाबे, बा + ई, बा + उ  अशा कारे वरांम ये 
यंजना बरोबर िविवधता. यानंतर वर सारखाच ठेऊन यंजन बदलाव.े उदा. बाका, पाबा. आदी , म य, 

अं य थानावर यंजनाचे यो य य नानसुार उ चारण येणे.  वरील अपेि त वतन सा य कर यासाठी 
वरां माणेच यंजनांम ये देखील यंजनांचा य न दशिव यासाठी यानभुव पश नभुव आिण 
ा यानभुव या मा यमांचा उपयोग करता येईल. 

phonological level – यवहारात सगळे यंजने य नानसुार उ चारण क न यो य श दात यो य 
उ चारण करणे. 
Stage 5 – थानानसुार  
थानानसुार – ओळख, दं य, दं यमलुीय, ताल य, मधू य, कं  
येक यंजनांचे थानानसुार ती तेनसुार उ चारण करणे. 

Stage 6 – घोष वानसुार 
यानभुवाचा फारसा उपयोग केला जात नाही. यंजन िशकवताना संघोष व अघोष बरोबरीने िशकवणे 

हणजे फरक दाखवता येतो. (‘प’ हणताना कंपने नाहीत, ‘ब’ हणताना कंपने आहेत). 
पाय या  – ब, ड, ग vs / आिण प, ट, क हे यंजन घेतले तर सव त थम संघोष आिण अघोष यातील 
फरक समजवणे यानंतर याची पुनरावृ ी क न सराव करणे.   हे करत असतांना इतर यंजनां या संदभ त 
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या माणे य, ा य, पश अनभुवांचा उपयोग केला जातो या माणेच संघोष व व अघोष व 
दशिव यासाठी देखील या तीन मा यमांचा उपयोग केला जातो. संघोष व दाखिव यासाठी िश क कंपनां या 
पश नभुव देऊ शकतात. याच माणे डॉ. वीच आिण वा मी या संगणकीय काय मांचा यानभुवासाठी 

उपयोग क  शकतात.  
Phonological level – यवहारात सं ेषणाम ये यो य भाषेचा उ चार केले पािहजे / (यो य आवाज व 
प तीनसुार) वाचेचा / यो य आवाजाचा उपयोग करणे. 
Stage 7 – आ  व अं य थानावरील जोडा रे  
   एकदा वर आिण यंजनांचे उ चारण प के झा यावर मराठी भाषेतील श दांम ये येणारी जोडा रे 
हणजेच दोन यंजनांचे एक  उ चारण करता येणे अपेि त असते. यासाठी या दोन यंजनांचे एक ीकरण 

करायचे ती २ यंजने प ट उ चारता येणे याचे थान आिण य न मतृीत असणे आव यक आहे. 
यासाठी िविवध श दांचा सराव देऊन जोडा रांचा सराव क न घेता येतो. उदा. मता या नावात अध  ‘स’ 
अननुािसक ‘म’ यांचे उ चारण इ या वराबरोबर करायचे आहे. हणजेच मलुाला स + म + इ या ती ही 
अ रांचे उ चारणे प ट करता आले पािहजे यासाठी (तसेच) िदला जाणारा वेळ यांवरही िनयं ण असणे 
आव यक आहे. 
Phonological level   
    यवहारात वाचेचा उपयोग यो य प तीने सं ेषणासाठी केला गेले पािहजे तरच ती वाचा सवसामा य व 
िवकिसत मानली जाते. यासाठी िव. ना अनेक सं ेषणा या संधी, वाचन संधी, िविवध वाचन यवसाय, 
बडबडगीते, छो ा-छो ा वकृ व पध  (िश कांनी) बनवले या वाचे या िविवध पध  या सव 
यवसायांमधनू क. ब. िव. ची वाचा अिधकािधक िवकिसत व आकलनीय करता येऊ शकते. 
३.२.२. कणबिधरांसाठी वाचा पाठाचे िनयोजन  

येक वाचापाठाचे िनयोजन कर यासाठी आप याला आपण केले या वाचा मु यांकनाव न 
वाचापाठाचे हेत ू ल ात येतील. येक वाचा पाठाचे मु य वे तीन कारचे हेत ू हणजेच उि टे 
असतात. 
दरूगामी उि टे (Long term Goals): हे हेत ूपणू हो यास बराच कालावधी लागतो. तीन-
सहा मिहने सु ा लाग ूशकतो. 
उदा – कणबिधर मलुगा समवय क मलुा माणे बोल ूशकेल. 
अ पकालीन उि टे (Short term goals): या उि टांना उपउि टे असेही हणतात. ही 
उि टे  कमी कालाविधत हणजे एक मिहना ते तीन मिह यात पणू करायची असतात.  
उदा – कणबिधर मलुगा सव वाचा वनी प ट उ चा  शकेल. 
ता कािलक उि टे (Lesson goal): ही उि टे एका कवा दोन पाठात पणू करायची असतात. 
पाठाचे ता कािलक हेत ू/ उि टे –  
कणबिधर मलुगा कोणताही एक / दोन / वाचा वनी अचूक उ चा  शकेल. 
ते वनी (ओ ठय / दं य ----) संयु तिर या वराबरोबर उ चारेल. 
या वनीचे आ  / म य, अं य थानाचे उ चार अचकू क  शकेल. 
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ते / तो वनी श दात, वा यात प ट उ चा  शकेल. 
वाचा पाठ िनयोजन उदाहरण : 
दरूगामी उि टे : मलुाचा सवसामा य वाचा िवकास करणे. 
अ पकालीन उि टे : मलुगा /प/ वाचा वनी अचकू उ चारेल. 
पाठाचा  हेत ू: मलुाला / प ? या वनीचे उ चारण िशकवणे. 
उपउि टे : सिवताला /प/ या वनी या उ चारणासंबंधी  य, पश, ा य िविवध अनभुव देणे. 
ब) /प/ या वनी या उ चारण ढीकरणासाठी िविवध यवसाय सोडवून घेणे.  
/ P /  प वनी 
वग करण :- अघोष, ओ ठय, अ प ाण, पश वनी. 
/प/ वनी िन मती :  ‘प’ हा ओ ठय, अ प ाण पश वनी आहे. याची िन मती होतांना खालचा ओठ 
वर या ओठांना पश करतो. उ छवासावाटे बाहेर पडणारी हवा णभर अडवली जाते व किचत फोट 
होऊन बाहेर पडते. प या उ चाराचे वेळी वरतंतचेू कंपन होत नाही. यावेळी पडजीभ वर उचलली जावून 
जीभ ताणरहीत खाल या दातांना लागलेली असते. नाकांची पोकळी बंद होते. हवा त डावाटे बाहेर पडते. 

य अनभुव  : आरशात कवा य  प हणतांना ओठांची हालचाल दाखवता येते. िच ा ारे दोन ओठ 
बंद झा यामळेु हवे या माग त अडथळा िनम ण होतो हे दाखवाव.े ‘प’ ‘व’ हणतांना यात होणारी हालचाल 

य व पात दाखवावी. पच नेरवर कवा पे ेािमटरवर प चा ाफ दाखवावा. 
पश अनभुव :  तळहाता या माग या बाजलूा त डासमोर ध न प हणतांना बाहेर पडणा या हवे या 
पश ची जाणीव क न ावी. वर या ओठांना खाल या ओठाचा होणारा पश जाणवून हाता या सहा याने 
पश क न ओठ पश करतात हे दाखवाव.े 
ा य अनभुव :  प आिण या बरोबर एखादा दसुरा वनी घेवून ‘प’ वनी ऐकून ओळखनू यावा. पा पा पा 

बा बा बा , पान-  बान     पापा  -  बाबा, आ पा    आ बा  
फ त ऐकूनच अनभुव ायचा आहे हणनू ओ ठवाचनात सारखे िदसणारे श दच वण िश ण िनवडले 
तर ओ ठवाचन क न श द ओळखता येत नाहीत. ते ओळख यासाठी वण अनभुवच यावा लागेल. 
यांचे वणयं  चांगले असेल. वण िश णाने वण चांगले िवकिसत झाले असेल, यांना हा यवसाय 

अिधक उपयोगी पडतो. 
ययसाय :- त डात हवा भ न घेवून त ड बंद करायला लावाव.े गालावर थोडा दाब ायला सांगनू 

उघडणारे ओठ व िनम ण होणारा  वनी याकडे ल  क ीत क न तसे करायला लावाव.े  
 प वनीचा उ चार िव ा य ना उ फूतपणे करता या यासाठी मलुांना मोटार चालवायला सांगनू िपप – िपप 
िपपीप हणायला हणनू हॉन वाजवायला सांगावा. मलेु अशा कारे खेळता खेळता उ फूत पणे ‘प’ वनीचा 
उ चार करायला िशकतात. एकदा प वनीचा उ चार करता आला की सरावासाठी खालील यवसाय 
क न यावेत. वर व वनी असे एक ीकरण हणनू याव.े 
आप उप इप ओप ऑप एप ऍप 
 वनी + वर 
 पा पा पा पा .......................... 
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पी पी पी पी ........................... पो पो पो पो ............................ असे सव वरांबरोबर हणनू याव.े 
आ  म य अं य थानी  प असणारे िविवध श द व यां या िच ांचा एक चाट क न ते श द मलुांकडून 
बोलनू यावे. 

          आ           म य          अं य       
          पान           कपाट         साप  
          पोपट         पया          कप 
          पैसा          पपई            माप 

‘प’ ा वनीचा सराव होईल अशी काही वा य हणायला ावीत. संबंिधत िच  असतील तर चांगलेच. 
         वा य : प प ूपोपटाला पे  दे. 
                     पाच पयाला पपया िकती ? 
                     बापरे ! साप. 
     किवता : पोपटा पोपटा पपई घे |  पाच पयाला पे  दे | 
                      कपात पान, पानात साप | 
                      पटकन पकड, बापरे बाप | 
       गो ट : िपवळी िपवळी पपई पवनने कपाटात ठेवली. 
                 आिण पपई िपकायची वाट पिहली. 
                 प प ूगपुचपू आला. पपई खाऊन पळून गेला. 

 
द आिण त या 
वनीतील फरक 

दाखव यासाठी िविवध 
अनभुव 

 
    / द / वनी 

 
 

 
   / त / वनी 

 
 

 
सािह य 
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 वाचा वनी या उ चारणातील दोष दु त करतांना िश कांना खालील माणे वाचा पाठ िनयोजन करावे 
लागेल. सिवता ही िव ाथ नी जर / द / या वनी ऐवजी / त / हा / वनी उ चारत असेल तर          
वाचा पाठ िनयोजन  

 पाठाचा हेत ू: सिवता या / द / या वनी या उ चारणातील दोष दरू करणे.  
 उपउि टे : अ) सिवताला / द / आिण / त / या वनी उ चारणासंबंधी य, पश, ा य. िविवध 

अनभुव देऊन ित या/ द / या वनी या उ चारणातील दोष दरू करणे.  आ) / द / या वनी या 
उ चारण संबंधी ढीकरणासाठी िविवध यवसाय सोडवून घेणे. 

           
     
  
 
 

 
य अनभुव  

आर यात /द/ वनीचे 
उ चारण होतांना 
जीभेची हालचाल, 
ओठांची हालचाल 
दाखिवणे. तसेच जीभ 
वर या दाताना कशा 
प तीने पश करते ते 
दाखिवणे. 

 
/ द / वनीचे उ चारण 
होताना जीभ दंतमळुाला 
पश करते. पीच 
ेनर या नवर / 

संगणकावर दो ही वनी 
उ चारणाचे वेळी 
िदसणा या वनी लहरी 
दाखवून. ऑिनमेशन ारे 
वागि यांची हालचाल, 
वरतंतूंची कंपने दाखवता 

येतात. वा मी ारेही 
उ चारकांची होणारी 
हालचाल य पात 
दाखवता येते. 

 

 
/ त / वनीचे उ चारण 
होतांना जीभ दंतमळुाला 
पश करते. पीच 
ेनर या नवर / 

संगणकावर दो ही वनी 
उ चारणाचे वेळी 
िदसणा या वनी लहरी 
दाखवून संगणकावर 
इंनटरनेटवर  ऑिनमेशन 
ारे वागि यांची 

हालचाल, वरतंतूंची 
कंपने दाखवता येतात. 
वा मी ारेही 
उ चारकांची होणारी 
हालचाल य पात 
दाखवता येते. 

 
/ द /, / त / चे उ चारण 
दाखवणारी वागि यांची 
आकृती. Hand Model 
हाताने िजभेचा पश 
दाताला होतो ते दाखवणे, 

य  उ चारण आरशात 
दाखवणे.  

ेनर, वा मी, डॉ. पीच  
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पश अनभुव  

 
/ द / हा वनी सघोष 
आहे यामळेु या 
वनीचे उ चारण 

होताना वरतंतचूी 
होणारी कंपने 
ग यावर, डो यावर, 
गालावर हाताने पश 
क न पश ने 
दाखवता येतात. 

 
/ द / हा वनी अघोष 
आहे यामळेु या 
वनीचे उ चारण 

होताना वरतंतचूी 
होणारी कंपने 
ग यावर, डो यावर, 
गालावर हाताने पश 
क न पश ने 
दाखवता येतात. 

 
हाताचा पश  

 
ा य अनभुव  

 
वण यं ा ारे दो हीही वनी ऐकवून यातील 

फरक ल ात आणनू देता येतो.  

 
वणयं  व इतर 
वणसहायक साधने. 

 
 

एकदा वनी उ चारणातील चकू कळली आिण वनीचा यो य उ चार करता आला की सरावासाठी 
यवसाय. 
वर + यंजन    आद, इद, ऊद, ओद, ऑफ, अद, एद, 
यंजन + वर    दा दा दा दा , दो दो दो दो, दे  दे  दे  दे , दी दी दी दी  

अथपणू श द :         आ                    म य                अं य 
       दार                 बदक                  कंद 
        दगड               कांदा                   सफरचंद 
         दधु                 बदली                   कागद 
         दधुीभोपळा         सदरा                     कद 
वा य :   
                        दादा िदनलुा दधु दे. 
                         कागदावरचा दगड बदकाला िदला का ? 
                        अरे बाबा ! बादलीतले सफरचंद दे. 
          गो ट :   
                 नदीतली दोन बदकं बादलीत आली. 
                        दादाचा सदरा दोरीवर होता. 
                        बदकांनी सदरा बादलीत टाकला. 
                        दादाने यांना सफरचंद िदली. 
         किवता : 
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                 दगडावर बादली बादलीत कोण ? 
                 दोन दोन बदक आणखी कोण ? 
                        फांदीवर दोरी दोरीवर काय  ? 
                        दादाचा सदरा आणखी काय ?  

३.२.३  वाचा आिण वनीशा ाचा सहसंबंध 
     कोण याही शा ाचा अ यास करतांना पथृ:करण व संयोजन या प ती वापरा या लागतात. भाषेतील 
श दांना अथ असतो हे आपणांस माहीत आहे. आपण भाषा िशकतांना यातील वनी िशकतो, यांची रचना 
ल ात घेतो आिण या वनी समु चयाचा आशय समजनू घेतो. 
   एखा ा वा याम ये येक श दांनंतर आपण थोडा वेळ थांबतो. हणजेच वा याचे लहान माग करतो. 
या श दाचे आपण आणखी माग केले तर आपणांस आणखी लहान वनी खंड िमळतात.  नदीवरील + पलू 

+ पडला या वा यात तीन श द आहेत. पिह या श दात नदी वरील अशी चार अ रे आहेत. यांचे िवघटन  
+ अ,  + ई,  +अ, र् + ई + ल असे करता येईल. या खंडांचे  आणखी िवभाग करता येणार नाहीत असा 
जो वनी खंड याला वािनम (phoneme) हणतात. हा इतर वनीपे ा वेगळा असतो आिण याचे 
वेगळेपण जाणवते. तो वनी उ चारतांना इतर वनीपे ा वेगळी कृती करावी लागते. पाळ, फाळ बाळ, 
भाळ, माळ या श दांम ये आळ हा घटक समान आहे पण पिहला विनखंड बदलला की या श दांचा अथही 
बदलतो हणजे विनमाला  अथ नसला तरी यामळेु अथ बदलतो. या जो ांना अ पतम जो ा 
(Minimal Pairs) हणतात.      हे वनी वतं  उ चारता येत नाहीत. यांना यंजन वनी 
(Consonants) हणतात. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ असे वनी वतं पणे उ चारता येतात. यांना वर 
(Vowels) हणतात. पत, पात, पीत, पतू या श दांचे अथ वेगवेगळे आहेत. यात   आिण  ही यंजने 
असनू अ, आ, इ, ई व ऊ हे वर वािनम आहेत. 
  यंजन व वर िमळून जो उ चार होतो यास अ र (Syllable) हणतात. 
    अ रां या शेवटी यंजन आ यास हवेचा वाह थांबतो हणनू या अ रास ब ा र हणतात. उदा. सात 
अ रा या शेवटी वर अस यास ते मु ता र. कारण ते उ चारतांना हवेचा वाह खंिडत होत नाही. उदा. 
जा. यांना ऐक याची मता आहे यांना श दांतील वेगळेपणा जाणवतो व वेगळा अथही तीत होतो. 

वणदोष असणा यांना श दांतील फरक ऐकू येणार नाही परंतु  हणताना कंप जाणवणार नाही व ब 
हणताना कंप जाणवेल. म हणताना नाकातनू हवा बाहेर पडेल. फ हणताना प पे ा जोराचा हवेचा झोत 

जाणवेल हणजेच पशसंवेदना आिण टीचा उपयोग क न वन तील अ अथ तील फरक कळू शकेल. 
 भाषतील विनम ये उ चारणामळेु फरक पडतो तसेच विनम ये हळू आवाज आिण मोठा आवाज असाही 
फरक असतो. हा फरक आघात  कमी अथवा जा त जोराचा यावर अवलंबनू असतो. या वेगळेपणाला 
वनीची ती ता हणतात (Intensity) डेिसबल हे याचे माप. वनीची कंपन सं या वाढली की आवाजाचा 

ककशपण कवा उंची वाढते. याला वनीची उ चनीचता हणतात.  (Pitch) यांचा आवाज जा त 
उंचीचा हणजे जा त कंपन सं येचा असतो. सरुां या स तकांत खाल या सा या वराची कंपन सं या 
सेकंदाला २५६ इतकी असते तर वर या स ची कंपन स या सेकंदाला ५१२ कंपने इतकी असते. वरांची 
उंची येक सेकंदात होणा या कंपना इतकी असते. भाषतील वनी अथपणू अस यामुळे भाषेतील 
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वनीमधील फरक आपण जाणवून घेतले पािहजेत. वनीशा ाचा अ यास करतांना आपण तो वेगवेग या 
टीकोनातनू करतो. 

     संचािरक विनशा ांत (Acoustic Phonetics) आवाजाची ती ता कशी आहे, ित वनीमळेु ग गाट 
होतो कवा नाही याचा िवचार करतात. उदाहरणाथ अंतर जा त असेल तर वनीची ती ता कमी होते. ा य 
विनशा ांत  (Acoustic Phonetics) वनी ऐकू कसे येतात, कोणते वनी ऐकू येत नाहीत इ यादी 

गो ट चा िवचार केला जातो. कणबिधर मलुांची पणू तपासणी क न यांना यो य ते वणयं  देऊन वण 
हासावर मात करता येते. 

    (Acoustic Phonetics) औ चािरक विनशा ांत भाषेतील वनी कसे उ प न होतात याचा अ यास 
केला जातो. या अ यासाने कोणते उ चारक कोण या थतीत असतांना कशा कार या हालचाली क न 
भािषक वनीचे  उ चारण करतात हे समजते. कणबिधर मलुांना वनी ऐक याची मता नस यामुळे 
वनीचे उ चारण कसे करावे ते समजावून यावे लागते. 

      येक वनीचे वेगळेपण हणजेच वैिव य हे ल ात आले तर चकुीचे उ चार सधुारता येतील. 
उदाहरणाथ प हणतांना वरतंतचूी कंपने जाणवत नाहीत तर ब हणतात कंठाजवळ बोट ठेवले तर कंपने 
जाणवतात. मलुगा ण ऐवजी प हणत असेल तर या वनीत कंप उ प न क न उ चार दु त करता येतात. 
मलुांनी उ चारले श द खपू मो ाने बोल याने कवा ककश आवाजात बोल याने ासदायक वाटतात 
हणनू मलुांना यो य ती तेचा कवा यो य उंचीचा आवाज काढायला िशकवावे लागते. मलेु यो य वनी 

वाप न समाजात मा य अशा रीतीने श दो चार कर यास िशकली तर भाषेने सा य होणारी सव काय 
यव थत रीतीने होऊ शकतील व कणबिधर मलेुही उपयु त घटक हणनू समजात वाव  शकतील.  
३.२.५ वाचा िश ण वैय तक आिण सांिघक प तीने  कसे यावे ? 
बोलायला िशकणं हे जरी एक – एक ाने करायचं असले, तरी बोल याचा वापर आपण चार –चौघातच 
करतो. कणबिधर मलुाला वाचा िश ण देतांना सु ा याचा िवसर पडू देता कामा नये. वाचा हे संवाद 
साधायचे मा यम आहे, यामुळे ‘बोलायला िशकणे’ हे कणबिधर मलुाला सु ा आनंददायी वाटायला 
हव,े‘अ यास’ वाटायला नको. हणनूच तुम या वाचा िश ण वग त इतर मलुानांही सामील क न घेता 
आलं, तर  मलुालाही ते आवडेल. 
ल ात ठेवा   
              मा  अशा कारे संपणू वग ला एकाच मतेसाठी िश ण देणार असाल, तर काही गो टी ल ात  
ठेवायला ह यात. वाचा कौश य वग तील बहुतेक मलुांना येत नसेल, तरच ते िशकव यासाठी वाचा – पाठ 
बनवा. ा गटातील सव मुलांची िशक याची मता साधारण एकाच पातळीवर असावी. उदा. / स / हा 
उ चार वग तील पाचही मलुांना येत नाही. तर /  / हा सापाचा आवाज आहे हे ला टकचा  साप घेऊन 
काढू शकाल. अगोदर हवे या झोताने / स / कसा हणाल ते दाखवू शकाल. आरशा या मदतीने  जीभेची 
हालचाल दाखवू शकाल. मग एका एका मलुाला /  / हणायला आिण लांबवायला सांगनू तो ला टकचा 
साप िफरवायला सांग ूशकाल. आवाज चाल ूअसे पयतच साप हाताळायला िमळतो, आवाज बंद झाला की 
तो दसु याला ावा लागतो, हे कळलं की मलू आपणहून / स / लांबवले. 
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     अथ त सव िठकाणी सांिघक िश ण देणे अवघड असते, कारण येक कणबिधर मलुाचा वणदोष, 
मता, वाचा कौश य वेगवेग या पातळीवर अस ूशकतात. वैय तक िर या वाचा िश ण देतांना मलुाला 

कोणकोणती वाचा कौश य येतात, याची हणश ती, आवड िनवड कशी आहे याचा िवचार करा. 
उदा. : समजा मलुाला ‘स’ हणायला िशकवायचे आहे तर, याला येत असले या यंजनांव न (त) येत 
नसलेले यंजन (स) िशकवू शकता. (‘त’ साठी जीभ + हवेचा झोत = स) मलू जर तेच यंजन  दसु या 
एखा ा श दात हणत असेल तर तो श द वाचा पाठात वापरा. 
उदा. : मलू ‘साडी’ ला ‘ताडी’ आिण ‘पाच’ या ऐवजी ‘पास’ हणते. ते हा  याला / स / येतो. यो य 
अ रांचा वापर करत नाही. श द िनवडताना या या वया या श सं हाचा िवचार करा. 
उदा. : ‘फ’ हा श दातनू िशकवायचा आहे. तर ३ वष या मलुाला ‘फणस’ ‘सफरचंद’ ‘फळा’ असे श द 
चालतील आिण ६ वष या मलुाला ‘फ त’ ‘फकट’ ‘वाफ’ असे श द चालतील.  
दो ही कार या वाचा िश णांचे काही फायदे तर काही तोटे आहेत. 

वैय तकचे फायदे  सांिघक वाचा िश णाचे तोटे 
मलुाकडे तु ही वैय तक ल  पुरवू शकता. सव मलुांकडे एका वेळेला ल  देणे तु हाला श य 

होत नाही. 
मलुाला जमतील अशी छोटी छोटी उि टे या या 
समोर ठेवता येतात. आिण कौश यांचा बाहेर 
उपयोग करणे लगेच सु  करता येतं.  

जर गटात सगळे सार या पातळीवर नसेल तर 
गटा या वाचा िवकासाला खपू वेळ लागतो. 

 
वैय तकचे तोटे सांिघक वाचा िश णाचे फायदे 

मलुाला इतरांकडून उ ेजन िमळत नाही. मलंु गटात या इतरांकडून िशकतात. 

मलुाला अ यासा यितिर त हे करावं लागतं, आिण 
यासाठी अ यासाचा तास बडुवावा लागतो. 

सव मलुांना घेऊन एखादं नाटक, खेळ अशा कृती 
(activities) घेता येतात. 

 वाचा पाठ बनवताना जीवन कौश य िशकवायला वैय तक पाठ बनव आिण िशकवले या कौश याचा 
वापर करावा हणनू सांिघक िवकासाचा पाठ या. दो हीचा समतोल राखनू पाठ बनव यास बोलायला 
िशकणे आनंददायी होऊ शकतं. 
 लहान मलुांसाठी काय म आखताना यायची खास काळजी : 
मलुांचा नसुता बोल यापुरता – ऐक यापुरता सहभाग नको, तर शारीिरक सहभाग सु ा हवा. 
छो ा छो ा कामिगरीचे सु ा भरपरू कौतुक करा. 

येक मलुाकडे तु हाला वैय तक ल  पुरवता आलं पािहजे. 
 ही मु य त व मनात ठेवनू, तु ही तो काय म आखाल यात : 

१) काहीतरी खेळ (activity) या हणजे मलुाचं तुम याकडे ल  राहील. 
२) सराव (drill) असे हवेत की मलुाला “ आप याला जमतंय” असा आ मिव वास वाटला 

पािहजे. 
३) येक पाठाम ये (Lesson) मलू काही तरी नवीन कौश य िशकले पािहजे. 
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४) मलुा या य नाचं सु ा कौतुक कराव.े उदा. याचं बरोबर आलं तर हातावर चांदणी ा. आिण 
य न चकुला तरी “छान य न केलास पु हा हण असं हणा”. 

५) एका वेळी एकाच मलुाला ा. 
६) मलुाची श ती थळं कोणती आिण कमजोरी कोणती याचा आढावा या. या श ती थळांचा 

वापर आिण कामजोरीवर मात करा. उदा. : एखा ा मुलाला वाचलेले जा त चांगले ल ात 
राहत असेल तर लेखीच वापर करा. 

७) सवसाधारण मलुा माणेच ( याच माने) याचा वाचा िवकास होईल याकडे ल  पुरावा. 
८) ऐक या या श तीचा जा तीत जा त वापर करा आिण पश व टी यांचा गरजेपुरताच वापर 

करा. 
९) वाचा हे िशकलेलं कौश य आहे, आपोआप आ मसात होत नाही. ते हा याचा भरपरू सराव 

या. 

 
    मलुाने बोलावं यासाठी वातावरण उ साहवधक आिण बोल याची मागणी करणार हव.ं हणनू मलुाला 
सगळीकडे (वग त, हॉलम ये, घरी, खेळताना) बोल याची संधी  ा.   
वाचािवकासाम ये पालकांचा सहभाग  

     मलू शाळेत असतं यापे ा जा त वेळ घरी असतं. जारी पालकांना िश कांइतकं अ यावत 
ान नसलं तरी यांना मलुासाठी  धडपड करायची इ छा असते. हणनूच खालील उपायांना तु ही 

 वाचा िवकासाची उि टे (काय हायला हवं) कोणतं तं  वापराल 
 
 
 पवू ाथिमक  

आवाज काढणे, गरजे माणे वापरणे. जीभेचे , वासाचे यायाम. 
आवाजाची श ती, प ी, लांबी िनयंि त करणे. बोल याची न कल. 
ऐक या या श तीचा जा तीत जा त उपयोग 
करणे. 

बोल याचा वापर सगळीकडे. 

पश आिण य मा यमांचा वापर क न वाचा 
सधुारणे. 

िनरथक बडबडीला सु ा ो साहन. 

श द सं ह, वा य वाढवणे. खाणाखणुांकडे दलु . 
संभाषणातनू आनंद िमळवणे. बोलनूच संवाद साधा. 

 
   
    ाथिमक  

चांगली न कल करणे.  न कल कर याचा सराव. 
अथपणू आवाज (श द) हणणे. भरपरू ऐकू ा. 
वाचेचे suprasegmental features, पराखंडीय 
भागांवर ताबा. 

वाचेचे परखंडकीय 
suprasegmental features यांवर 
ताबा. 

महािव ालयीन झपा ाने वाढणा या वरयं ावर ताबा हवा. Voice therapy चा  वापर करा. 
मलुा या कलाने, या या 
आवडी या उप मात भाषा वाप न 

ा.  
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पालकांचा सहभाग वाढवू शकाल. वाचा िवकासासाठी आिण याचा वापर बोल यासाठी करावा 
याकिरता पुढील गो टी करा यात. 

 पालकांनी काय कारायला हवे ते येक सभेत सांगा. 
 पालकांना िनयिमत पणे िनरी णासाठी बोलवा. 
 पालकांना हे खेळातनू का यायचं ते सांगा. 
 काही वेळेला पालकांना त ते, गो टी बनवायला सांगा. 
 वाचेसाठी रोज वेळ काढायला हवा हे पालकांना पटवून ा. 
 मलुां या बोल या या न दी रोज करायला सांगा. 
 ा न दीचा, यां या ितसादाचा तु ही मलुासाठी कसा वापर करता ते पालकांना दाखवा. 
 सतत सवकाळ मलुाने कानात यं  लावावे हणनू पालकांना उ ु त करा. 
 मलुाला बाहेर या जगात वावरायला पुरेशी संधी पालक देत आहेत ना हे पहा. 

न  
         

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

तु ही हे क  शकता का ते पाहा 

१) गट-वाचा आिण वैय तक वाचा यातला फरक (फायदे-तोटे) काय आहेत? िलहा. 
२) येक वयोगटातील (पवूशाळा, ाथिमक, मा यिमक आिण महािव ालयीन) एक एक मलू िनवडा 

यासाठी  वाचा पाठाचा आराखडा तयार करा. 
३) लहान मलुां या वाचा िवकासासाठी कोण या गो ट कडे ल  िदलं पािहजे ते िलहा. 
४) कोण या उप मांम ये तु हाला अ या वग ला सामील क न घेऊन वाचा िशकवता येईल. ते िलहा. 
५) पालकांचा सहभाग वाढावा हणनू तु ही काय कराल ते िलहा. 

 


