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ಈ ಮ� ���  �ಗ�ಕ���� � ಮ��  �� 
ಹ���ಂದ ಬಳ��� �� �ಂ� �ೕ�ಸ� � 
���� �. 

9ಎಲ್1: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಕರಪತ�ಗಳ� ಸ�ನ�ಾನ ಸಲ�ೆಗಳ� 

�ಶು �ಾನು ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� �ದ� ಎಂದು �ೋ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ಶುಗಳ� ತಮ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಎಂದು  �ೋ�ಸಲು ಹಲವ� ��ಷ� ��ೆ�ಗಳನು� (ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆಗಳನು�) ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ಾಲು�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಯಶ�� ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� ನಂಬ�ಾಗದಷು� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಹ��ಾ��ೆ 

ಎಂಬ ಆರಂ�ಕ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ಾಯಂ�ರು ಗಮ���ಾಗ, ಸ�ನ��ಾನವ� �ೆಚು� ಸುಗಮ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಮಗು �ೋ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� : 

⇒ �ೈಯನು� �ಾ� ಹ��ರ ತರುವ�ದು

⇒ �ೈ�ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೈಯನು� �ೕರುವ�ದು

⇒ �ಾ� ಮತು� �ಾ��ೆಗಳ ಚಲ�ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ�ದು

⇒ ರೂ�ಂಗ್(ತು�ಗಳ� / �ೆ�ೆ�ಗಳನು� ಮು���ಾಗ ತ�ೆಯನು� ಬ��ೆ �ರು�ಸುವ�ದು)

⇒ ಸೂಕಷ್��ಾಗುವ �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ�

⇒ �ೆ��ದ �ಾಗರೂಕ�ೆ

⇒ ಕಣು�ಗಳ ಸ�ಲ� �ೆ�ೆಯು��ೆ

⇒ �ಾ�ದ �ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ೋಳ�ಗಳ�, �ೈ �ೆರಳ�ಗಳನು� ಮಡಚುವ�ದು

ಮಗು ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಳ�ವ�ದು. ಇದ��ಂತ ಮುಂ�ೆ 

ಅದು ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಅದನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ 

�ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು ಅ�ೆ�ೕ. 
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ಮಗು��ೆ ಸ�ನ�ಾನ �ಾ�ಸಲು �ದ��ೆ ಸಲ�ೆಗಳ�

1 7ಹಂತಗಳ� �ವರ�ೆಗಳ� (ಇದು �ೇ�ೆ  �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

①  �ಪ�ಲ್ ಮೂ�ನ ಹ��ರ ತರುವ�ದು 

o ಮಗು�ನ ಮೂಗು ಸ�ನದ ��ೆ�ೊ��ನ

(�ಪ�ಲ್ ಹ��ರ ತ��)

o ಇದರ ನಂತರ, ಮಗುವನು�

��ೆ�ೊಟು�ಗ�ಂದ 2.5-7.5 �ೆಂ (1-3 ಇಂಚು)

ದೂರ ಸ��.

② ತ�ೆಯನು� �ಲ್� �ಾಡುವ�ದು 

o ನಂತರ, ಮಗು�ನ ತ�ೆಯು ಸ�ಲ� �ಂದ�ೆ�

ಓ�ೆ�ಾ��.ಇದು ಮಗು��ೆ �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಅವ�ಾಶ �ೊಡುತ��ೆ.

o ��ಾನ�ಾ� ಸ�ನ�ೆ� �ಾ� ಇಡುತ��ೆ

③ ಕು�ಸಲು ಆರಂ�ಸುವ�ದು 

o ನಂತರ �ಶುವ� ಸ�ನ�ೆ� ಅಂ��ೊಂಡು �ಾಲು

ಕು�ಯಲು ಆರಂ�ಸುತ��ೆ.

o ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯಲು ಆರಂ��ಲ��ೆಂದ�ೆ

ಮ�ೆ� ಈ ಹಂತಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ���.
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ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದು: ತು� ಪ��ೋದ�ೆ 

�ೆಲ��� �ಶುಗ��ೆ ��ೆ�ೊಟು� ಬಳ� ತು�ಗ��ೆ ಮೃದು�ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ �ೕಡುವ (ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ�) ಅಗತ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

�ಾ�ಪಕ�ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ೕರು��ೆಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ. ಇದನು� ತು� ಉ�ೆ�ೕಜನ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

��ೇ�ಶನಗಳ�: 

① ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು��ೆ ��ೆ�ೊಟು�ಗಳನು� ಲಘ��ಾ� ಸ����, ಅದನು�

��ಾನ�ಾ� ಪಕ��ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ಕ�ೆ�ೆ ಸ��. ಇದು ಮಗುವ� �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� ತನ� �ಾ�ಯನು�  �ೆಚು� ಅಗಲ�ಾ�  �ೆ�ೆಯಲು �ಾ��.

③ ಮಗು  �ಾ� �ೆ�ೆದ ನಂತರ, ಮಗುವನು� ��ಾನ�ಾ� �ಮ� ಕ�ೆ�ೆ

ಸ���ೊ��, ಇದ�ಂದ ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯಲು ಸುಗಮ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮಗು�ನ ಹ��ರ ಸ�ನವನು� ತರುವ ಬದಲು ಮಗುವನು� �ಮ� ಬ��ೆ ತ��. 

ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದು: �ನ�ಲು �ೕರುತ��ೆ�ೕ? ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�� �ೕರುತ��ೆ�ೕ? 

�ಶುಗಳ� �ೕಷ�ೆ�ಾ� (�ೌ��ಕ �ೕರು��ೆ) ಸ�ನ��ಾನವನು� ಬಳಸುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� ಸ�ನ��ಾನವನು� ಆ�ಾಮ�ಾ�� ಬಳಸು�ಾ��ೆ 

(�ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆ) ಇ�� ಅವರು ಎ�ೆ�ಾಲು ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಣ��ಾಗಲು ಪ�ಯ��ಸುವ��ಲ�. �ೕರು��ೆಯು ಶ��ಯುತ�ಾದ 
ಚಲ�ೆ�ಾ�ದು� ಅದು �ಶುಗಳ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ, �ೊ�ೆ�ೆ ಅವರನು� �ಾಂತ ಮತು� 
ಸಂ�ೋಷ�ಾ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಶುಗಳ� ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� �ೌ��ಕ ಮತು� �ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆಯನು� 

ಬಳಸುವ�ದು ತುಂ�ಾ �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ. ಈ ವ��ಾ�ಸವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಮಗು �ಾ�ಾಗ  ಆ�ಾರ�ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಗ 
ಸಂ�ೋಷ�ಾ�� �ೕರು���ೆ ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ.

 

 

��� �ಂಶ�ಳ�  �ೕ��� (�):  

ದವ� �ಂದ��  ಮ��  �ಂದ��  (�ಕರ್
ತರಹದ) ಚಲ�ಯ��  ಚ��ತ� �. 

��� �ಂಶ�ಳ�  �ೕ��� (ಬ):  

ದವ� �ಂದ��  ಮ��  �ಂದ��  (�ಕರ್
ತರಹದ) ಚಲ�ಯ��  ಚ��ತ� �. 
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�� ಮ��  �� ತಮ�  ನವ�ತ ��ಗ�ಂ�� ಚಮ���  ಚಮ� �ಪಕ� 

ಅ�� ಸ ���� ಮ��� �ಂ� �ಂತ� ನ �ೕ�ತ� �. 

ದವ�ೆ �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� (�ಸ�ನ್ ತರಹದ) ಚಲ�ೆಯ�� ಚ�ಸುತ��ೆ

ಒಂದು ಮಗು ತನ� �ಾ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ�ೆ ಹ��ರ�ಾ��ಾ�ಗ ಮತು� ಅವರ ಚಮ�ವನು� ಸ�����ಾಗ, ಅದು ನಂಬ�ಾಗದಷು� 

�ಾಂತ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾಡಲು �ದ��ಾಗಲು ಸಹ ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಚಮ��ಂದ ಚಮ��ೆ� ಸಂಪಕ� (ಇದನು� 

“�ಾಂಗರೂ �ೇರ್” ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಎಂದ�ೆ �ಾ� ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ  ಮಗುವನು� ತಮ� �ೆತ��ೆ  ಎ�ೆಯ �ೕ�ೆ ���ಟು��ೊಳ���ಾ��ೆ.

�ೊಸ �ಶುಗಳ� ತಮ� �ಾ�ಯ ಗಭ�ದ �ೊರ�ೆ �ಾ�ಸಲು �ೊಂ��ೊಳ�ಲು ಇದು ಅದು�ತ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಅಗತ��ರುವಷು� �ಾ� 

ಇದನು� �ಾಡಬಹುದು, ಮತು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ನವ�ಾತ �ಶುಗ��ೆ ಇದು �ೆಚು� ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ��ೆ. 




