
��ಾಗ 2.1: ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ  ಪ�ಮುಖ ಅ�ವೃ�� 
�ೖ�ಗಲು�ಗಳ�: 0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ�  

��ಾಗ 2.2: 0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ 
ಮೂಲ ಆ�ಾರ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� 

��ಾಗ 2.3: 0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ 
ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ಾ��ೕಕರಣ 

��ಾಗ 2.4: ಊಟದ �ೊರ�ಾ� : 0-12 �ಂಗಳ 
ವಯ��ನ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 

��ಾಗ 2 | ಅ�ಾ�ಯ 2 

�ೕವನದ �ದಲ ವಷ�: 0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ� 

ಹ�ೆಯದು 

“ಒಂದು ತ�ೆ�ಾ�ನವರು ಮರಗಳನು� �ೆಡು�ಾ��ೆ; ಇ�ೊ�ಬ�ರು �ೆರಳ� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.” 

�ೕ�ಾದ �ಾ�ೆ 
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 ��ಾಗ 2.1: 0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ ಆ�ಾರ 

�ೇವ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ�. 

ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ ಮಹತ�: 

�ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ��, �ಶುಗಳ� ತಮ� �ೆಳವ��ೆಯ�� ಅ�ೇಕ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ೆಲ���, ಪ�� �ನವ� ಮಗು 

ಬದ�ಾಗು��ರುವಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗಬಹುದು. �ಶುಗಳ� ಪ�ೆಯುವ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಸಮಗ��ಾ� �ೋಡ�ೇಕು. ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ� 
ಪರಸ�ರ ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ೆ ಮತು� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆಚು�ವ� ಸ�ಾಯದ ಅಗತ��ರುವ 0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗಳನು� 
�ೋ��ೊಳ���ಾಗ �ೆಂಬಲವನು� �ೇ�ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� ಒದ�ಸುವ�ದು ಎಂದು ��ಯಲು ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ 

ಮುಖ��ಾ��ೆ. 

ಪ�� ಅ�ವೃ�� �ೊ�ೕನ್ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ� ಪ�ಚಯ  �ೋ� 

�ೕ�ಂಗ್ಸಮಗ� �ೋಟದ ಉ�ಾಹರ�ೆ  (0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ�): 

ಅ�ವೃ�� �ೇತ� ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� (�ೌಶಲಗಳ� )  

�ೊಂ�ಾ��ೆ 

ಮಗು ಎಚ�ರ�ಾ��ಾ�ಗಲೂ ಅಥ�ಾ ಮಲ�ರು�ಾಗಲೂ ಸಹ 

ಉತ�ಮ ��ಾ�ಂ�  ಪ�ೆಯುತ��ೆ.  

�ೕ�ಾರ್ | ಸಂವಹನ | ಅ�ವ� 

�ಾನು  ಹ���ಂದ ಬಳಲು���ಾ��ೆಂದು ಸೂ�ಸಲು ಮಗು  ತನ� 

�ೈಗಳನು� �ಾ��ೆ ತರುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ | ಸಂವಹನ | ದೃ�� 

ಮಗು  �ಾಟ�ಯನು� �ೋ��ಾಗ ಸಂಭ�ಮವನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ | ಸಂವಹನ | ಆ�ಸು��ೆ 

ತನ� �ಾಲ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, ಆ�ಾರ �ೕಡುವ 

�ದಲು ಮಗು �ಾಂತ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೊಂ�ಾ��ೆ | �ೕ�ಾರ್ 

ಮಗು ಆ�ಾಮ�ಾ� ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾಟ��ಂದ  �ಾಲು 

�ೕ��ೊಳ��ತ��ೆ. 
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ಆ�ಾರವ� ಒಂದು ಸಂ�ೕಣ� ಪ���� ಆ�ದು� ಇದು  ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳನು�  ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ೇವಲ ಒಂದು ಪ��ೇಶವ� ಸ��ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸ�ದ�ರೂ ಕೂಡ ಇದು  ಮಗು��ೆ ಮತು� ಅವಳ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ, �ಶುಗಳ  ಪ�ಣ� 

�ೆ�ೕ�ಯ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಈ ಅ�ವೃ�� �ೇತ�ಗಳನು�  ��ಾಲ�ಾ� �ೋಡುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. 

ಅ�ವೃ��ಯ ಈ ಮೂಲ �ೖ�ಗಲು�ಗಳನು� �ೌಶಲ�ಗಳ� ಎಂದು ಸಹ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಮತು� ಅವ�  �ೇ�ೆ ಒ���ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ. ಅ�ವೃ�� ಉತ�ಮ�ಾ� ನ�ೆಯಲು  ಮತು� ಭ�ಷ�ದ  ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಎದು�ಸಲು ಇದು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೆ�ೆ��: ಅ�ವೃ�� ಒಂದು ಪ�����ಾ��ೆ.  �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ೌಶಲಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಕಷು� 

ಸಮ�ಾವ�ಾಶ ಇ�ೆ. ಈ �ೈ��ಯ�� ಹಂಚ�ಾದ ಸಮಯ�ೆ�ೕಮ್ಗಳ� ಮತು� �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕಖ 

�ಾಗ�ದ���ಾ� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�� ಅ�ವೃ�� ಪ��ೇಶ�ಾದ�ಂತದ ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ�ಗಳ�  ಮತು� ಅವ�ಗಳ� 

ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೇ�ೆ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಇ�� ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.  ಎ�ಾ� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆಂ��ೆ 

�ೆಲಸ �ಾಡುವ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾವ� �ೇ�ೆ ಸ��ಸುವ ಮಕ�ಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಪ��ೈಸಲು ಈ 

�ೖ�ಗಲು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ�ಾ�� ��ದು�ೊಂ�ರ�ೇಕು.  

ಸ��ಗಳ��   �ಂ�ತ�� ����, �ಕ�  ����  ಮ��  �ಂಬಲವ��  ತ�ಣ� �ೕಡ��. 

ಇದ�ಂದ ಮ��ನ �� �ಳವ��ಯ �� ಸ��ತ� ಕ ಪ��ಮಗ� ಉಂ��ತ� �.  

�ಲದ ಸಮಯದ ಆಟದ ಸಮಯದ��  ಇಬ� � 
��ಗ� ಪರಸ� ರರ �ಪ�ಯ��  ಆ����� �. 



ಅ�ಾ�ಯ  2  |  ��ಾಗ  2 . 1 :  ಪ�ಮುಖ  ಅ�ವೃ��  �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� ,  0- 12 �ಂಗಳ�ಗಳ�  

110 

�ಾ�ಾನ� ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ� 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 : 

0-3 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗಳ� :

�ೊಂ�ಾ��ೆ: 

⇒ �ೊಡಲು ಬ�ಾಗ ತ�ೆಯನು� ಸ�ನದ ಕ�ೆ�ೆ/�ಾಟಲ್ ಕ�ೆ�ೆ �ರು�ಸುತ��ೆ.

⇒ �ಾಲು �ೕ��ಾಗ �ೆ�ಾ�� �ೕ��ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ನುಂಗುತ��ೆ- �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗಟು���ೆ �ರಳ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮತು� ಆ�ಾರ

�ೇವ�ೆಯು ಒಂದು ಸಮಯದ�� 30 ��ಷಗ��ಂತ �ೆ���ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�.

⇒ ಪ�� �ೕ�ಂಗ್ ನ�� ಮಗು 60- 180 �ೕ �ಯಂ�ೆ ಪ���ನ 6 + �ಾ� �ಾಲು ಕು�ಯುತ��ೆ.

⇒ ಎರಡ�ಂದ �ಾಲು� ಗಂ�ೆಗಳ �ೕ��ವ�ಯ ��ೆ�ಯನು� �ಾಡುತ��ೆ.

ಸಂವಹನ: 

⇒ ಧ��ಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳ� ಬಂದ  ಕ�ೆ�ೆ ತ�ೆ �ರುಗುತ��ೆ

⇒ ಹ�ವ�, ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೆ, �ೋವ�, ದ�ದಂತಹ ��ಧ ಅಗತ�ಗ��ಾ� ��ನ� ಅಳಲುಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ.

⇒ ಅಳಲು ಅ�ೇಕ  ��ನ� ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ

⇒ ಮುಖಗಳನು� �ೋಡುವ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

ಉತ�ಮ ಮತು� ಒಟು� 

�ೕ�ಾರ್: 
⇒ �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಮಲ�ರು�ಾಗ ತ�ೆ ಎ�� ��ಯುತ��ೆ

⇒ �ೈಗಳನು� �ಾ��ೆ ತರುತ��ೆ

⇒ ಆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಎ�ೆಯ ಮಟ�ದ��ರುವ  ಇತರ ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪಲು ಅಥ�ಾ ��ಯಲು  ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆನ� �ೕ�ೆ ಮಲ�ರು�ಾಗ �ೖಯನು� ���ಸುತ��ೆ. ಮತು� ಅ��ರುವ �ಂ�ನಂತಹ ವಸು�ಗ��ೆ ಒ�ೆಯುತ��ೆ.

ಅ�ವ�: ⇒ �ೈಗಳನು� ಗಮ�ಸುತ��ೆ  ಮತು� ಪ��ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ

⇒ ಆ��ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ವಸು�ಗಳನು� �ಾ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ತ��ೆ.

⇒ ಮುಖಗಳ� ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� ನಡು�ೆ ,�ಂದ�ೆ� ಮತು� ಮುಂದ�ೆ� �ೋಡುತ��ೆ.

⇒ ವಸು�ಗಳನು� ��ಾನ�ಾ� ತನ� ಮುಖದ ಕ�ೆ�ೆ ತರುತ��ೆ. ಇತರರ ಮುಖಗಳನು� ಆಸ���ಂದ �ೋಡುತ��ೆ.

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ: ⇒ ಇತರರನು� �ೋಡುತ��ೆ

⇒ ಪ��ತ ಧ��ಗಳ�, ಮುಖಗಳ� ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ

⇒ ಇತರ�ೊಂ��ೆ ನಗು�ಾ� ಶಬ� �ಾಡುತ��ೆ

⇒ ಸ���ಸು�ಾಗ, ಪ��ಸು�ಾಗ, ಅ���ೊಂ�ಾಗ, ಚಪ����ಾಗ, ಸ�ಾ�ಾನ �ಾ��ಾಗ �ಾಂತ�ಾಗುತ��ೆ.

ದೃ��: 

⇒ �ೆನು� �ೆಳ�ೆ �ಾ�  ಮಲ�ರು�ಾಗ ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಮುಖಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಕಣು�ಗಳನು� ಚ�ಸುತ��ೆ

⇒ 20 �ಂದ 25 �ೆಂ. �ೕ (8 �ಂದ 10 ಇಂಚು) ದೂರದ��ರುವ ವಸು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮುಖಗಳನು� �ೋಡುತ��ೆ

⇒ ಇತರರ ಮುಖಗಳನು� ಬಹಳ ಆಸ���ಂದ �ೋಡುತ��ೆ

⇒ �ೈಗಳನು� �ೋಡುತ��ೆ

ಆ�ಸು��ೆ: 
⇒ ಪ�ಸರದ��ನ ಧ��ಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗ��ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ���ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ೇಹವನು� ಚ�ಸುವ  ಮೂಲಕ �ೊಡ� ಶಬ�ಗ��ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ

⇒ ಧ��ಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳ ಕ�ೆ�ೆ ತ�ೆ �ರು�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಇತರ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಧ�� �ೊರ�ಸುತ��ೆ.
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�ಾ�ಾನ� ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ�: 23 , 24 , 2 5 , 2 6 : 

3-6 �ಂಗಳ�ಗಳ �ಶುಗಳ� :

�ೊಂ�ಾ��ೆ: ⇒ �ೈಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೕರುತ��ೆ.

⇒ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�� ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ (ಸು�ಾರು 5 �ಂದ 6 �ಂಗಳ�ಗಳ�)

⇒ ಪ�� �ೕ�ಂಗ್ ನ��  180 �ಂದ 240 �� (6 �ಂದ ಔನ್�  �ಾಲು  ಕು�ಯು�ಾ��ೆ, �ನ�ೆ� �ಾಲ��ಂದ ಆರು �ಾ�

⇒ �ಾ��ಯ�� �ಾಲ��ಂದ ಹತು�  ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆಚು� ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ ��ೆ� �ಾ�

ಸಂವಹನ: 
⇒ ಇತರರು �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಆ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಪ�����ಸುತ��ೆ

⇒ ಸರಳ ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ �ೈ�ಧ�ಮಯ ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಬಬಲ್ �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ

⇒ ��ಧ �ೕ�ಯ ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಸಂ�ೋಷ ಮತು� ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುತ��ೆ

ಉತ�ಮ ಮತು� ಒಟು� 

�ೕ�ಾರ್ 
⇒ �ಂ��ಂದ �ೊ�ೆ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ��ಂದ �ಂದ�ೆ� ಉರುಳ�ತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ �ೕ�ೆ  ಮಲ�ರು�ಾಗ �ಾಲುಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು ಎರಡೂ �ೈಗಳನು� ತಲುಪ�ತ��ೆ.

⇒ ವಸು�ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� ತಲುಪಲು ಎರಡೂ �ೈಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ

⇒ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಕ�ಷ� ಐದು �ೆ�ೆಂಡುಗಳ �ಾಲ ಕು�ತು�ೊಳ��ತ��ೆ

ಅ�ವ�: 
⇒ ವಸು�ಗಳನು� ��ಧ �ೕ�ಯ�� ಪ��ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ

⇒ ���ಗಳನು�  ಮ� �ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸಲು �ೈಗಳ�  ಮತು� �ಾಲುಗ�ಂದ ಚಲ�ೆಯನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ (�ಾರಣ

ಮತು� ಪ��ಾಮ)

⇒ ಕಣ��ೆ�ಾಗು��ರುವ ವಸು�ವನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಉ� �ೇಶಪ�ವ�ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳನು� �ಡುತ��ೆ

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾ

ತ�ಕ: ⇒ ನಗುತ��ೆ ಮತು� ಇತರ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ ಬಯಸುತ��ೆ

⇒ ಸ�ಶ�, ಚಪ��ಸು��ೆ, ಪ��ಸು��ೆ ಮುಂ�ಾದ ಶಮನ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ��ತ��ೆ.

⇒ ತನ�  �ೆಸರನು� ಕ�ೆ�ಾಗ  ಅದರತ� ಗಮನ ಹ�ಸುತ��ೆ

ದೃ��: ⇒ ವಸು�ಗಳನು� ��ಯಲು �ೋಗುತ��ೆ  ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ೈ�ಂದ �ಾ�ಟ್ �ಾಡಬಹುದು

⇒ ಪ��ತ ಮುಖಗಳ� ಮತು� ಅವನ �ಾಟ�ಯಂತಹ ವಸು�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ

⇒ ವಸು� ಅಥ�ಾ ಮುಖವನು� �ೋಡಲು ತ�ೆ �ರು�ಸುತ��ೆ.

⇒ �ೈ�ಂದ �ೆ��ದ  ವಸು�ವನು� ಎ���ೊಳ��ತ��ೆ

ಆ�ಸು��ೆ: ⇒ ಪ��ತ ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ.

⇒ �ೆಚು� ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� “�ಾ�ಾ,“ �ಾ�ಾ, ”ಮುಂ�ಾದ ��ಧ �ೕ�ಯ ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ.

⇒ �ೆಚು�, ಕ��, ಮೃದು ಮತು� �ೊಡ� ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ

⇒ �ೈನಂ�ನ ಶಬ�ಗ��ೆ �ೆಚು� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ಲ��ೆ �ಾಂತ�ಾ� ಮತು� ಪ�����ಸುತ��ೆ
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�ಾ�ಾನ�  ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ� 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 : 

6-12 �ಂಗಳ�ಗಳ �ಶುಗಳ� :

�ೊಂ�ಾ��ೆ: ⇒ ಚಮಚ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಸ�ಯಂ �ೆರ��ಂದ  ಆ�ಾರ ��ೕಕ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ.

⇒ ಕು�ಯು�ಾಗ �ಾಟ�ಯನು� ���ಟು��ೊಳ��ತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ�ೆದ ಕಪ್ �ಂದ �ಾ�ೕಯಗಳನು� �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಕು�ಯುತ��ೆ.

⇒ �ೆ�ಸ್ �ಾಕು��ೆ/ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾಗ ಸಹಕ�ಸುತ��ೆ.

ಸಂವಹನ: ⇒ �ೆಲವ� ಪದಗ��ೆ ಸ�ೆ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ  -“�ೈ”)

⇒ ಸರಳ ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ (“ನನ�ೆ �ೊಡು___”)

⇒ ಇನೂ� ಹಲ�ಾರು ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ

⇒ ಇನೂ� ಹಲ�ಾರು ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ

ಉತ�ಮ ಮತು� ಒಟು� 

�ೕ�ಾರ್: ⇒ �ೆ�ೆ�ರಳ� ಮತು� �ೆರಳನು� ಬಳ� ಸಣ� ವಸು�ವನು� ಎ���ೊಳ��ತ��ೆ

⇒ �ೆರಳನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಬಳಸುತ��ೆ.

⇒ �ೆಂಬಲ�ಾ�� ಏನ�ಾ�ದರೂ ���ಟು��ೊಳ���ಾಗ ಏ�ಾಂ��ಾ� �ಲು�ತ��ೆ

⇒ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಮೂರು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ �ೆ� �ೆಗಳನು� ಇಡುತ��ೆ.

ಅ�ವ�: 
⇒ ಚ�ಾ�� ,ೆ ಚಲ�ೆ, ��ಯು��ೆ  ಮುಂ�ಾದ ಪ��ತ ಚಲ�ೆಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ

⇒ ವಸು�ಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ಚ�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಯತ�ಾ��ೆಗಳ��ನ �ತ�ಗಳನು� �ೋಡುತ��ೆ

⇒ ವಸು�ಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಜನರು �ಾ�ಸ�ದ�ರೂ ಸಹ ಅ��ತ�ದ��ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅ�ೈ���ೊಳ��ತ��ೆ.

�ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� 

�ಾವ�ಾತ�ಕ: 
⇒ ಪ��ತ ��ಯರ ಹ��ರ �ೋಗುತ��ೆ.

⇒ ಪ��ತ ��ಯ��ೆ ��ೕ�ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

⇒ ಇತರರ ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗಳ�, ���ಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆಲವ� ಚಟುವ��ೆಗಳ�, ವಸು�ಗಳ�, ಸ�ಳಗಳ� ಮತು� ಜನ��ೆ ಆದ��ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

ದೃ��: ⇒ �ೆಲವ� ಬಣ�ಗ��ೆ ಆದ��ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ �ಖರ�ೆ�ಂ��ೆ ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪ�ತ��ೆ.

⇒ �ಕ� ವಸು�ಗಳನು� ಪ� �ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

⇒ �ೇಗ�ಾ� ಚ�ಸುವ ವಸು�ಗಳನು� �ೕ�ಸುತ��ೆ

ಆ�ಸು��ೆ: 
⇒ �ಾತ�ಾ���ಾಗ �ೇ���ೊಳ��ತ��ೆ.

⇒ ಪ��ತ ವಸು�ಗ��ೆ ಪದಗಳನು� ಅ�ೈ���ೊಳ��ತ��ೆ (ಉ�ಾ., �ಾಟಲ್, �ಾ�ನ).

⇒ ಇತರರ ಶಬ�ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ ಶಬ�ಗಳ�, ಧ�� ಸಂ�ೕಜ�ೆಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಒಂದ�ಂದ ಎರಡು ಪದಗಳನು� ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾ� �ೇಳಬಹುದು
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��ಾಗ 2.2: ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಮೂಲ �ಾಗ� ಸೂ�ಗಳ� 

0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ�.

��ಷ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ   ಅ�ವೃ�� 

ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೌಶಲ�ವ� ಅದರ ಇ�ೕ �ೇಹದ ಚಲ�ೆ ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ ಅ�ವೃ���ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ���ೆ. "�ೊಂಟ ಮತು� ತು�ಗಳ�" 
ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ೆ. ಒಂದು ಮಗು �ೇ�ೆ �ೆಟ��ೆ ಕು�ತು�ೊಳ��ತ��ೆ, ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೇ�ೆ  ತಲುಪ�ತ��ೆ, ಶಬ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಹ�ವನು� �ೇ�ೆ 

ವ�ಕ�ಪ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ತನ� �ಾಟ�ಯನು� �ೇ�ೆ  ಗುರು�ಸುತ��ೆ – ಇ�ೆಲ�ವ� ಊಟದ  ಸಮಯದ�� ಇ�ೕ �ೇಹವ� �ೇ�ೆ ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ೆ 
ಎಂಬುದ�ೆ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಅ�ವೃ��ಯ ಒಂದು �ೇತ�ದ��ಯೂ ಸಹ ಸಮ�ೆ� ಇದ�ರೂ ಸಹ, ಅದು  ಆ�ಾರದ ಅ�ವೃ��ಯ 
�ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ಾಧ��ೆ ಇ�ೆ.  

ಆ�ಾರ ಅ�ವೃ��ಯು ಉತ�ಮ�ಾ� ನ�ೆಯು��ರು�ಾಗ, 0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ �ೌಶಲ�ಗಳ ��ಷ� ಪ�ಗ�ಯು ಈ �ೕ� ಇರುತ��ೆ: 

ವಯಸು� �ಂಗಳ�ಗಳ�� ��ಷ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ೌಶಲಗಳ� ಮತು� ಅ�ವೃ�� 

0 – 3 �ಂಗಳ�ಗಳ� o ಹು���ಾಗ �ೕರುವ�ದು ಮತು� ನುಂಗುವ�ದು

o ಮಗು��ೆ ದ�ವಗಳನು� ಹುಡುಕಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ರೂ�ಂಗ್ �� �ೇಕ್�

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ಾ�ನದ ಅನುಕೂಲ�ೆ�ಾ�  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಒಟು� �ೆಂಬಲ ಅಗತ���ೆ

o ಪ�� ಎರಡು �ಾಲು� ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದು.

o ಪ�� ಆ�ಾರ�ೆ� 30 �ಂದ 120 �� (1 �ಂದ 4 ಔನ್�)  ದ�ವವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು

o ಎ�ೆ �ಾಲು ಅಥ�ಾ �ಾಮು��ಾವನು�  ಸ�ನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾತ�

ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

3 – 6 �ಂಗಳ�ಗಳ� o ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆ �ಯಂತ�ಣದ��ರುವ�ದು.

o �ೈಗಳ� ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� �ಾ�ಯ�� ಇಟು��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� �ೕರುವ�ದು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ೆಯುವ ಸಮಯದ��  �ೆಚು� �ೇರ�ಾದ �ಾ�ನದ��ರುವ�ದು.

o ಪ���ನ �ಾಲ��ಂದ ಆರು �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದು.

o ಪ�� ಆ�ಾರ�ೆ� 180 �ಂದ 240 �� (6 �ಂದ 8 ಫ�. z ನ್�.) ದ�ವವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು.

o ಎ�ೆ �ಾಲು ಅಥ�ಾ �ಾಮು��ಾದ ಮೂಲಕ  ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಘನ ಆ�ಾರಗಳನು� ��ಾನ�ಾ�

ಪ�ಚ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

6 – 9 �ಂಗಳ�ಗಳ� o �ೕ�ಂಗ್ಗಳ�� �ೆಚು� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು

o �ಾವ��ೇ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು

o ಕು�� ಅಥ�ಾ �ೕಡರ್ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ �ಾ�ನದ�� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ

�ಾಡುವ�ದು.

o �ದು ಪ���ಗಳ�, ಮೃದು�ಾದ �ಸು�ದ ಆ�ಾರಗಳ� ಮುಂ�ಾದ �ೆಚು� ಘನ�ಾದ ಆ�ಾರವನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು.

o ಒಂದು ಚಮಚ ಮತು� ಕಪ್ �ಂದ  �ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು ಕ�ಯುವ�ದು

o ಆರಂ�ಕ ಅ�ಯುವ  �ಾದ�ಗಳ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ

o ಊಟದ�� �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರ / ದ�ವಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು. �ೕ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ

ಸಂ�ೆ� ಕ�� ಆಗುವ�ದು.

9 – 12 �ಂಗಳ�ಗಳ� o �ೕ�ಂಗ್ ಮತು� �ೆರಳ� ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ಾಟಲ್ ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು

o ಕತ���ದ �ೇಬಲ್ ಆ�ಾರಗಳಂತಹ ��ನ� �ೆಕ��ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ�ದು

o ಒಸಡುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹಲು�ಗಳನು� ಬಳ� �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳನು� ಕಚು�ವ�ದು
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o �ಾ��ೆ ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� �ಾ�ಯ ಬ�ಗ��ೆ ಸ�ಸುವ�ದು

o �ೆಚು� ಪ�ಬುದ�  ಅ�ಯುವ �ಾದ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುವ�ದು.

o ಊಟದ�� �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರ / ದ�ವಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು. �ೕ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ

ಸಂ�ೆ� ಕ�� ಆಗುವ�ದು.

�ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ��, ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೆಳವ��ೆಯ�� ಅ�ೇಕ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ. ಆರಂಭದ��  �ಶುಗ��ೆ  �ೇವಲ ಸ�ನ 
ಅಥ�ಾ �ಾಟ��ಂದ �ಾತ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದ�ಂದ, ಪ���ನ ತಮ� �ೌ���ಾಂಶದ ಉತ�ಮ �ಾಗವನು� ಈ ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

ನಂತರ ಕ��ೕಣ�ಾ� ಅ�ೇಕ ಪ�ವತ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ  ಘನ�ಾದ, ಸಂಪ�ಣ� ಆ�ಾರ�ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ.  ಈ ಪ�ವತ��ೆಗಳ� �ೇ�ೆ 
�ಾಣುತ��ೆ ಮತು� ಸ�ಸು�ಾರು �ಾ�ಾಗ ಸಂಭ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೇಕು. (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಕು��ಯ�� 
�ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು, ಘನ ಆ�ಾರಗಳ ಪ�ಚಯ, ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�ದು, ಚಮಚ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ)  

ಸ�ನ��ಾನದ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 4 ಅನು� �ೋ�. 

�ಾಟ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�  ಮತು� ಚಮಚಗಳ ಬ�ೆ�ನ �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, 

ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1 ಮತು� ಅನುಬಂಧ 9 � ಅನು� �ೋ�. 

ತ��ತ ಉ� �ೇಖ �ಾಗ�ದ���ಾ�, ಅನುಬಂಧ 9 ಎ ಯ�� �ೕ�ಂಗ್ ��ಲ್ 
�ೈಮ್�ೈನ್ �ೋ�. 

�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ 

0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೌ���ಾಂಶದ ಬಹು�ಾಲನು� ದ�ವಗಳ
ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ (ಅಂದ�ೆ, ಎ�ೆ �ಾಲು, �ಾಮು��ಾ). �ಶುಗ��ೆ �ದಲು
ಸ�ನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಯ ಮೂಲಕ ದ�ವಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನದ

�ದಲ ವಷ�ದ�� ಮಗು ಬಲ�ಾ��ಾ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ, �ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ ಅನು�
ಕ��ೕಣ�ಾ� ��� ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು ಮತು� ಕಪ್ ಬಳ� ದ�ವಗಳನು�
ಕು�ಯಲು �ೆ��ನ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

12 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, �ೆ��ನ �ಶುಗಳ� �ಾಟ��ಂದ ಕಪ್ ಮೂಲಕ ಕು�ಯುವ 
�ಾಮಥ��ವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�  12 �ಂಗ��ಂತ �ೊಡ�ವ�ಾದ 
�ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ಕ���ೆ� ಅಥ�ಾ ಮಲಗುವ ಮುನ� �ಾಟ�ಯನು� 
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, 12-18 �ಂಗಳ ವಯ��ನ�� 
�ಾಟ�ಯನು�  ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ಸುವ�ದು ಸೂಕ��ಾ��ೆ. �ಾ� ಮತು� ಮಗು 
ಬಯ�ದಷು� �ಾಲ ಸ�ನ��ಾನವನು� ಮುಂದುವ�ಸಬಹುದು.

ಒಬ�  ಆ���ರ ಮ��  ನವ�ತ �� 
ಪರಸ� ರ �ೕ��� ಮ��  ��ನ�. 
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�ಟ� ಆ�ರದ ಸಮಯದ��  ಒಬ�  
ಆ���ರ ಮ��  ಮ� ಒಬ� ರ�� ಬ� � 
�ೕ��� �. ಮ���ಂ�� �ವಹನ 

ನ�ಸ� �ೕ�ಂಗ್ಗ� ಅ�� ತ� ಮ ಸಮಯ. 

�ಾಟ�  ಬಳ�ೆಯನು�  �ೆ�ಾ��  �ಾಡುವ�ದ�ಂದ  ಆಗುವ  

ಅ�ಾಯಗಳ� :  

�ಾಟ� �ಾಲು �ೆ�ಾ��  ಕು�ಯುವ�ದ�ಂದ ಮಗು�ನ�� ಹ��ನ �ೊ�ೆತ ಮತು� �ರೂಪ�ೆಯಂತಹ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಉಂ�ಾಗಬಹುದು. ಇದ�ಂದ 

ಮಗು�ನ ಹಲು� ಮತು� �ಾ� �ೋಯುತ��ೆ. ಈ �ಾರಣ ಮಕ�ಳ� ಊಟ �ಾಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ���ಸಬಹುದು. 

ಆ�ಾರಗಳನು� ಅ�ಯುವ�ದು ಮತು� ಕಪ್ಗ�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು ಇಂತಹ  ಮುಂ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಆ�ಾರ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯು�ಾಗ  ಮಕ�ಳ� 

�ೊಂದ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು. 

0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ಮಕ���ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ಾ�ನ ಪ��ಾಣ.

ವಯಸು� �ೕ�ಂಗ್ಗಳ ಸಂ�ೆ�  �ಾಮು��ಾ  ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ�ನ ಪ��ಾಣ 

0-3 �ಾರಗಳ� �ನ�ೆ� ಎಂಟ�ಂದ ಹ�ೆ�ರಡು 

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 

ಪ�� ಎರಡು ಮೂರು ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� 30-90 �� (1 �ಂದ 

3 ಔನ್� ) 

ಒಟು� 240-720 �� (8 �ಂದ 24 ಔನ್�.) 

3 �ಾರಗಳ�– 

3 �ಂಗಳ�ಗಳ� 

�ನ�ೆ� ಆರ�ಂದ ಎಂಟು �ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 90-120 �� (3 �ಂದ 4 ಔನ್�

ಒಟು� 720-960 �� (24 �ಂದ 32 ಔನ್�.) 

3-6 �ಂಗಳ�ಗಳ� �ನ�ೆ� �ಾಲ��ಂದ ಆರು �ೕ�ಂಗ್

ಗಳ� 

120-240 �� (4 �ಂದ 8 ಔನ್�.)

ಒಟು� 720-960 �� (24 �ಂದ 32 ಔನ್�.) 

6-9 �ಂಗಳ�ಗಳ� �ನ�ೆ� ಆರು �ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 180-240 �� (6 �ಂದ 8 ಔನ್�.)

ಒಟು� 960 �� (32 ಔನ್�)

9-12 �ಂಗಳ�ಗಳ� �ನ�ೆ� ಮೂರ�ಂದ ಐದು �ೕ�ಂಗ್

ಗಳ� 

210-240 �� (7 �ಂದ 8 ಔನ್�.)

ಒಟು� 720 �� (24 ಔನ್�)

12+ �ಂಗಳ�ಗಳ� �ನ�ೆ� �ಾಲು� �ಾ� 120 �� (4 ಔನ್�.) ಹಸು / �ೋ�ಾ / �ಾಲು / 

�ಸರು 
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�ಾಟ�ಯನು� ��ಸುವ�ದು 

ಮಗುವನು� �ಾಟ�ಯ ಅ�ಾ�ಸ�ಂದ ��ಸುವ ಸೂಕ� ಸಮಯ�ೆಂದ�ೆ 12-18 �ಂಗಳ�ಗಳ ನಡು�ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಇ�ೊಂದು �ೆಲವ� ಹಂತಗಳ 

ಪ���� ಆ�ದು�, ಇದನು� 12�ೇ �ಂಗ�ನ�� �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇಕು. ಮಗು��ೆ �ೕವ� ಆರು �ಂಗಳ� ಇರು�ಾಗ�ೇ ಕಪ್ ಪ�ಚ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ 

ಕಪ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದರ ಕು�ತು ಮಗು �ೌಶಲವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಈ ಕು�ತು ಅದ�ೆ� �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳ� �ೊ�ೆ�ರ�ೇಕು. 

ಮಗು �ಾಟ� �ಡಲು  �ದ��ಾ��ೆ  ಎಂಬುದ�ೆ�  ಸೂಚ�ೆಗಳ� :  

ಸ�ಯಂ ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಚಮಚ�ಂದ �ನ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�� �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ 

ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�� �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ  �ಾಟಲ್ �ಾಲನು� ��ಸಲು  ಸಲ�ೆಗಳ� 2 7 : 

① ತುಲ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ಾಟ� ��ಸಲು ಉತ�ಮ ಸಮಯವನು� ಆ�� �ಾ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಒಂದು ಮಗು ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ೇ �ಮ�

ಹ��ರ ಬಂ�ದ��ೇ, �ೊಸ ಪ��ೇಶದ�� ಇದ��ೇ,  ಅಥ�ಾ  �ೊಸ �ೋ�ೆ�ೆ ವ�ಾ��ಸಲ���ದ��ೆ, ಅದು  ಅ�ಾ�ೋಗ��ಂದ

ಬಳಲು��ದ��ೆ , �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಅನುಪ��� ಇದ��ೇ,  �ಾಟ�ಯನು� ��ಸುವ ಪ����ಯನು� ಆರಂ�ಸುವ�ದು ಒ� �ೆಯದಲ� .

�ೕ�ಾ� ಮಗು��ೆ �ಾಟ�ಯನು� ��ಸಲು ಸೂಕ� ಸಮಯವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು.

ಆ���ರ ಎಚ� ���ಂದ �ಟಲ 
ನವ�ತ ���� ಆ�ರವ��  �ೕ�ತ� �. 

ತನ�  �ೕವನದ �ದಲ �ಲ� 
�ಂಗ�ಗಳ��  ಆ�� ಸಣ� , ���  ಆ���  

ಆ�ರ ���ತ� �. 
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12 �ಂಗಳ ��� �, ��� ನ ��ಗ� ಸ� ನ� �ನ ಅಥ� 
�ಟ�ಗ�ಂದ ಕಪ್ಗ�� ಪ�ವ���ವ ಪ� �� �ಯ�� �� � 

② �ಾಟ� ��ಸುವ  �ದಲು ಕಪ್ ಮೂಲಕ  ಕು�ಯಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಪ�ಚ�� ಮತು� �ಕ� ವಯ��ನ���ೕ

�ಾ�ರಂ��. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: 3 �ಂದ 6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ ���ಡಲು ಮತು� ಆಡಲು �ಾ� ಕಪ್ ನು�  ಮಗು�ನ �ೈ�ೆ �ೕ�.

ಮಗು��ೆ ಕಪ್ ��ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�. ಮತು� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ದ�ವಗಳನು� ��ಾನ�ಾ� ಅದರ �ಾ��ೆ ಒ�ೆ�ಾ��. ಈ

���ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು  �ಾ�ಂಡಲ್ಗ��ೆಂ��ನ ಕಪ್ಗಳ� �ೆಚು� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ.

③ ಒಂದು �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆದ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ ಮು��ದ ��� ಕಪ್ �ೕಡಲು ಪ�ಯ���. ಒಂದ�ಂದ ಮೂರು

�ಾರಗಳವ�ೆ�ೆ ಪ���ನ ಅ�ೇ ಸಮಯದ�� ಒಂ�ೇ ಕಪ್ �ೕ�. ಅದರ��ರುವ ದ�ವದ ಪ��ಾಣವನು� ಪ���ಾರ ಕ��ೕಣ�ಾ� �ೆ���.

ನಂತರ ಬರು ಬರುತ�  �ನದ�� ಮಗು �ೇ�ಸುವ  �ಾಟ� �ಾ�ನ ಪ��ಾಣವನು�  ��ಾನ�ಾ� ಕ�� �ಾ�.

④ ��ರ�ೆ ಮುಖ�. . ಪ���ನ ಆಯ� ಒಂ�ೇ  ಆ�ಾರ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ ಒಂ�ೇ  ಕಪ್ ನು�  �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�.

⑤ ಸಂವಹನ ಮುಖ��ಾ��ೆ.  ಒಂದು ಮಗು �ಾಟ��ಂದ ಒಂದು ಕಪ್�ೆ �ೇ�ೆ  ಪ�ವತ��ೆ�ೊಳ�����ೆ ಎಂದು ಪ���ಬ�

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಗೂ ���ರ�ೇಕು.

⑥ �ಶುಗಳ� ತಮ� �ೇಹವನು� �ಾಂತ�ಾ�ಸಲು (ಮತು� �ಯಂ��ಸಲು) �ೕರು��ೆಯು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಈ

�ಾರಣ�ಂ�ಾ�, �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಡಲು �ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು . ಈ �ಶುಗ��ೆ �ೕರು��ೆ ಅಥ�ಾ

�ಾಟ�ಯನು� �ೋಲುವ ಕಪ್ ಗಳ�, �ಾ��ೇಯರ್ �ೕಡುವ ಅಗತ��ೆ ಉಂ�ಾಗಬಹುದು.

⑦ �ಾಟ� ��ಸುವ ಸಮಯದ��  �ೆಚು�ವ� �ೌಕಯ�ಗಳನು� �ೕ�. ��ೇಷ �ೌಕಯ�ಗಳ� ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು: ��ೇಷ

ಕಂಬ� ಅಥ�ಾ ಸುಂದರ�ಾದ (ವಯ���ೆ ತಕ�ಂ�ೆ), �ತ�ಾದ ಸಂ�ೕತವನು� ನು��� ಅಥ�ಾ �ೕ�ೇ ಸ�ತಃ  �ಾ�. �ಮ�

ಮಗುವನು�  ಮುದು� �ಾ�. �ಮ�  �ೆಚು�ವ� ಸಮಯವನು� ಕ�ೆ��.

ಕಪ್ ಪ�ಚ�ಸುವ�ದು. 

0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೌ���ಾಂಶದ ಬಹು�ಾಲನು�

ದ�ವಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ (ಅಂದ�ೆ, ಎ�ೆ �ಾಲು, �ಾಮು��ಾ).
�ಶುಗ��ೆ �ದಲು ಸ�ನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಯ ಮೂಲಕ
ದ�ವಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ�� ಮಗು

ಬಲ�ಾ��ಾ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ, �ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ ಅನು� ಕ��ೕಣ�ಾ� ���
ಕಪ್ ಬಳ� ದ�ವಗಳನು� ಕು�ಯಲು �ೆ��ನ ಅವ�ಾಶಗಳನು�
�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ನ �ಶುಗ��ೆ  6-9 �ಂಗಳ ವಯ��ನ�� ಕಪ್ನು�

ಪ�ಚ�ಸಬಹುದು. ಈ ವಯ��ನ �ಶುಗಳ� �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು�
ಕ�ಯಲು ಉತು�ಕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಕಪ್ ಪ�ಚ�ಸಲು ಉತ�ಮ
ಸಮಯ�ಾ��ೆ. . ಕಪ್ ಕು�ಯುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೆಚು� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ

ಮುಂದೂ�ದ�ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಮಗು��ೆ 12 �ಂಗಳ� ಆದ ನಂತರ ),
ಇದು ಕಪ್ ಮೂಲಕ  ಕು�ಯುವ�ದು ಮತು� �ಾಟಲ್ �ಾಲು�ಸು��ೆಯನು�
�ೆಚು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಮಗು ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆ�ೆ �ದ��ಾ��ೆ

ಎಂಬುದ�ೆ� �ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.
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ಮಗು��ೆ ಸ�ಂತ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ ಚಮಚ�ಂದ �ನ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�� �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ  ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�� �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ 

�ಮ� ಮಗು ಈಗ �ಾ�ೇ ಕಪ್ �ಂದ  �ೇ�ೆ ಕು�ಯ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು��ರುವ�ದ�ಂದ, ಅದ�ಂದ ಅದು ಕು�ಯುವ ದ�ವಗಳ ಪ��ಾಣವ� ತುಂ�ಾ 

ಕ�� ಇರುತ��ೆ. ಒಂದು ಮಗು �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಟ��ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಪ��ಾಣದ�ೆ�ೕ ಕಪ್�ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂದು 

��ೕ�ಸ�ೇ�. ��ಾನ�ಾ�, ಮಗು �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ ಮತು� ನು�ತವ�ಾಗು��ದ�ಂ�ೆ, ಅದರ ಕಪ್ ಮೂಲಕ ಕು�ಯುವ ಪ��ಾಣವ� 

�ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. 

ಕಪ್ನು�  ಪ�ಚ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� :  

① �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕ�.  �ೕವ� ಮಗು��ೆ ಕಪ್ ನು� ಪ�ಚ�ಸುವ �ದಲು ಮಗು�ನ �ೈ�ೆ ಕಪ್ �ೕ�. ಅದ�ೊಂ��ೆ

ಆಟ ಆಡಲು ಮತು� ಕಪ್ ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶ �ೕ�. ಮಗು��ೆ ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೈ�ೆ �ಾ� ಕಪ್ �ೕ�.

ಇದ�ಂದ ಮಗು �ೇ�ೆ ��ಯ�ೇಕು ಮತು� ಅದರ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆ ಕು�ಯ�ೇಕು ಎಂದು ಕ�ಯುತ��ೆ.

② �ಕ�, ��ಾನ ಮತು� ದಪ�: . �ಕ�  ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� ��ಾನ�ಾ� �ೕ�. �ದ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ನ�� ದಪ��ಾದ ದ�ವ

�ೕ�. ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ��ಾನ�ಾ� ಚ�ಸುತ��ೆ, ಮಗು��ೆ ದ�ವವನು� �ೇ�ಸಲು  �ೆ��ನ ಸಮಯವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

③ ಆರಂಭದ�� ಸ�ಾಯ �ಾ�. ಮಗು��ೆ ಕಪ್ ��ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�, ಮತು� ��ಾನ�ಾ� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು�

ಅದರ �ಾ��ೆ �ಾ�.  ಆರಂಭದ��  �ಾ�ಂಡಲ್ಗ��ೆಂ��ನ ಕಪ್ಗಳ� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ.

④ ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಕಪ್ �ೕ�: . ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಒಂದು �ಕ�  �ಾತ�ದ ಕಪ್ �ೕ�.  ಇ�� ಮಗು ತನ� �ೈಯನು� ಅದರ

ಸುತ�ಲೂ ಇಡಬಹುದು. ಅಥ�ಾ �ಾಟ��ೆ ಮೃದು�ಾದ ���ೆ ಇರುವ ಮು��ದ ಕಪ್ ಅನು� ಪ�ಯ���.

⑤ ��ರ�ೆ ಮುಖ�:  ಪ���ನ ಮಗು��ೆ ಒಂ�ೇ ಕಪ್ ಅನು� �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�.

⑥ ಸಂವಹನ ಮುಖ�.:ಮಗು ಕಪ್ �ೇ�ೆ ಬಳಸು���ೆ. ಅದರ �ಾಮಥ���ೇನು. ಮಗು��ೆ ಕಪ್ ��ಯಲು �ೇ�ೆ �ೆಂಬಲ

�ೕಡ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಅ��ರ�ೇಕು.
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ಕಪ್ ಮೂಲಕ  ಕು�ಯುವ �ೌಶಲವ�  ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ .�ಶುಗಳ� 

ಸ�ಾಸ��ಾ� ಸ�ಸು�ಾರು ಮೂರ�ಂದ ಆರು �ಂಗಳ�� ಕಪ್ ಮೂಲಕ  ಕು�ಯುವ�ದನು� ಕರಗತ 

�ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ .ಇದರಥ� ಈ ಪ�ವತ��ೆಯ ಸಮಯದ�� ಅವ��ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೆಚು�ವ� 

�ೆಂಬಲ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

.ಘನ ಆ�ಾರಗಳನು� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದು. 

0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಎ�ೆ �ಾಲು ಅಥ�ಾ �ಾಮು��ಾದಂತಹ ದ�ವಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ� �ೆ��ನ �ೌ���ಾಂಶವನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 6
�ಂಗಳ ವಯ��ನ್  �ೆ��ನ �ಶುಗಳ� ಘನ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಆರಂ�ಸಲು �ದ��ರು�ಾ��ೆ.  �ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ�� ಮಗು

ಬಲ�ಾ��ಾಗು��ದ�ಂ�ೆ, ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ �ೆ��ನ ಅವ�ಾಶಗ��ೆಂ��ೆ ಅದರ ದ�ವಗಳ �ೇವ�ೆಯು ��ಾನ�ಾ�
ಕ���ಾಗುತ��ೆ. �ಶುಗಳ� ಘನ�ಾದ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು ಆರಂ��ದ �ೆಲವ� ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅ�ೇಕ �ೊಸ ಅ�ರು�ಗಳ�
ಮತು� ��ಾ�ಸಗ��ೆ �ೊಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಇದು �ೕವನದ�� ಒಂದು �ೋ�ಾಂಚ�ಾ� ಸಮಯ�ಾ��ೆ.

ಮಗು ಘನ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸಲು  �ದ��ಾ��ೆ  ಎಂಬುದರ ಸೂಚ�ೆಗಳ� :  

ಮಗು��ೆ ಸ�ಂತ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ ಉತ�ಮ �ಯಂತ�ಣ�ೊಂ��ೆ ತ�ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� ���ಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪಲು ಮತು� ��ಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ 

ಮಗುವ� ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�� �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ದಲು ಪ�ಚ���ಾಗ, ಅದು ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆಯಂ�ೆ�ೕ  ಮಗು ಸಣ� ಪ��ಾಣದ�� ಘನ ಆ�ಾರವನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. �ೌ���ಾಂಶದ ಮುಖ� ಮೂಲಗ�ಾ�  �ಾಟ� ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ �ಾಲು ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. ಈಗ �ಾ�ೇ ಒಂದು ಮಗು 
ಘನವಸು�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ನ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು��ರುವ�ದ�ಂದ ಅದು �ೇ�ಸುವ ಪ��ಾಣ ಕ�� ಆ�ರುತ��ೆ. ಕ��ೕಣ �ನು�ವ ಆ�ಾರದ 
ಪ��ಾಣವ� �ಾ�ಾನಂತರದ�� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಮಗು ಆರಂಭ�ಂದ�ೇ  �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂದು 

��ೕ�ಸ�ೇ�. 

 
�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಹಲ�ಾರು ಯುವ 
�ೊಸ �ನು�ವವ��ೆ ಘನ ಆ�ಾರವನು� 
�ೕಡು�ಾ��ೆ. 
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ಮಗು ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ  ಪ����ಯು �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� ಸಮಯವನು� 
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ (ಮತು� ಇದು �ೊಂದಲಮಯ�ಾ�ರುತ��ೆ). ಸ�ಾಸ�, �ಶುಗಳ� ಸು�ಾರು 2 �ಂದ 3 
ವಷ� ವಯ��ನ ಸಮಯದ��  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದನು� ಕರಗತ �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. �ೕ�ಾ� 
ಅವ��ೆ ಆರಂಭದ��  ಸ�ಲ� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಘನ ಆ�ಾರದ ಪ��ಾಣ
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�ಲ� ��ವವ� ಹಲ�� �ವ �ಸ 
��� ವವ�� ಘನ ಆ�ರವ��  �ೕ��� �. 

ಎ�ಯ ��ಗ� ತಮ�  ಆ���ರ�ಂದ �ೕ��ಗ 
ಚಮಚದ ��ಯ��  ������ �ದ�ಂದ ಘನ 

ಆ�ರದ ಬ��  ಕ���� �� �. 

ಘನ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಚ�ಸಲು  ಸಲ�ೆಗಳ� :  

① �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� �ೕ�. ಮಗುವನು� �ನ�ಲು �ೇಳ�ವ  �ದಲು ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�.

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: �ೕ�ೇ ಸ�ತಃ ಮಗು ���ಂ��ೆ ಇರು�ಾಗ  ಆ�ಾರವನು� �ೇ��. ಇದ�ಂದ ಮಗುವ� ಆ�ಾರವ� �ೇ�ೆ �ಾಣುತ��ೆ

ಮತು� ಅದರ �ಾಸ�ೆಯು �ೇ�ೆ ಇರುತ��ೆ ಎಂದು ��ಯುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ನ�ಲು �ೕಡುವ ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು ಅದ�ೆ�

ಅವ�ಾಶವನು� �ೕ�.

② ತುಲ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಒತ�ಡ ರ�ತ ಸಮಯದ�� ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಚ��. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು ಮಗು ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ಮ� ಮ�ೆ�ೆ

ಬಂ�ದ��ೆ, ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೋ�ೆ�ೆ ವ�ಾ��ಸಲ���ದ��ೆ, ಅದು ಅ�ಾ�ೋಗ��ಂದ ಬಳಲು��ದ��ೆ,�ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಆ �ನ

ಇಲ��ದ��ೇ  ಅಥ�ಾ �ೊಸ ಮಗು�ನ ಆಗಮನ�ಾ�ದ��ೇ, ಆ �ನಗಳ�� ಮಗು��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಚ�ಸ�ೇ�.

③ ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು �ೇರ�ಾ� ಕು��ರ�. ಉತ�ಮ �ಾ�ನ�ೊಂ��ೆ ಕು��ಯನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� �ಮ�

�ೋಳ�ಗಳ�� ��ದು�ೊ��.

④ ��ಾನ ಮತು� �ಕ�. . ಮಗು��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ ಆ�ಾರದ ಕು�ತು  ಅಲ�� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಋ�ಾತ�ಕ  ಪ�����ಗ��ೆ�ೕ ಎಂದು

�ೋಡಲು ಆರಂಭದ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ತುಂ�ಾ �ಕ� ಪ��ಾಣದ��  �ೕ�. ಆ ಆ�ಾರ�ೆ� ಮಗು�ನ ಪ�����ಯನು� ಗಮ��.

⑤ ಒ���ೆ ���.  �ೕವ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ ���. ಮ�ೆಯ��ನ ಎಲ� ಸದಸ�ರು ಒ�ಾ�� �ೇ� ���. ಇದನು� ಕುಟುಂಬದ �ೈ� ಎಂದು

ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಶುಗಳ� �ೋಡುವ ಮತು� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ ಮತು� ��ಯರನು� ಅನುಕ�ಸು�ಾ��ೆ.

⑥ ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾ�ರುವ ಚಮ�ೆಯನು� �ೕ�:  ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಮಗು�ನ  �ಾ��ಳ�ೆ ಆ�ಾಮ�ಾ� �ೊಂ��ೊಳ��ವ ಸಣ�

�ಾತ�ದ ಚಮಚ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಶುದ� �ೆರ�ನ�� ಘನ ಆ�ಾರಗಳನು� ಸಹ ಪ�ಚ�ಸಬಹುದು.

⑦ ��ರ�ೆ�ೕ ಮುಖ�: ಪ���ನ ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�.

⑧ ಸಂವಹನ ಮುಖ��ಾ��ೆ:  ಮಗುವ� ಘನ ಆ�ಾರ�ೆ� ಪ�ವತ��ೆ�ೊಳ�����ೆ ಎಂದು ಪ���ಬ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಗೂ ���ರ�ೇಕು.
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ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ ಮುಂ�ೆ ಅದನು� ಮುಟ�ಲು ಮತು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಇಷ� ಪಡು�ಾ��ೆ .ಇಂತಹ 

ಆ�ಾರವನು� ಅವರು �ೇಗ ಮತು� �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ�� �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ . 

ಈ ವಯ���ಾ� �ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: 

�ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ��, �ಶುಗಳ� ನಂಬ�ಾಗದಷು� �ೇಗ�ಾ� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಮತು� ಪ���ನ �ೆಕ��ಲ�ದಷು� ಕಷ್ಣಗಳ� ಅವ��ೆ  ಕ�ಯಲು 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ತರುತ��ೆ. �ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ�� �ಶುಗಳ� ಅ�ೇಕ �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ���ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಈ ಸಮಯದ��  ಅತ�ಗತ� �ಾತ�ವನು� ವ�ಸು�ಾ��ೆ. ಘನ ಆ�ಾರಗಳಂತಹ �ೊಸದನು� ಪ�ಯ��ಸಲು ಮಗು �ದ��ಾ�ಾಗ 

ಅದನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಈ �ೌಶಲವನು� �ಾ�ಸಲು ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ೆಂಬಲ ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೕಡ�ೇಕು. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಮುಖ� ಅಂಶಗಳ� :  

① ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಪ��ತ�ಾ��ೆ. ಒಂದು ಪ��ೇಶದ �ೆಳವ��ೆಯು ಆ�ಾರ

�ೌಶಲ�ವನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು ಪ��ೇಶದ �ೆಳವ��ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

② �ೕ�ಂಗ್  ಉತ�ಮ�ಾ� ನ�ೆಯು��ರು�ಾಗ,  �ಶುಗಳ� ಕಪ್ ಮೂಲಕ ಕು�ಯು��ೆ ಮತು� ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು

ಕ�ಯುವ ಮುಂ�ಾದ �ೊಸ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಸುಲಭ�ಾ� ��ಾ�ಸಬಹುದು.

③ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು��ೆ �ೊಸ ಅನುಭವಗಳನು� �ಾ�ಾಗ �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�ದು, ಘನ

ಆ�ಾರಗಳ �ೇವ�ೆ ) ಮತು�  ಅವ�ಗಳ�  �ೆ��ನ ಸಮಯ ಅಥ�ಾ �ೆಂಬಲವನು� �ಾ�ಾಗ ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು  ಅಥ�

�ಾ��ೊಂ�ರ�ೇಕು.

④ ಮಗು�ನ �ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ�� ಅದರ ಅ�ರು�ಗಳ� �ಸ��ತ�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� �ೈಜ, ಸಂಪ�ಣ� ಘನ ಆ�ಾರವನು�

�ೇ�ಸುವ ಅದರ ಆಸ��ಯು �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಈ ಹಂತವ� ಒಂದು �ೋ�ಾಂಚ�ಾ� ಸಮಯ�ಾ��ೆ.
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��ಾಗ 2.3: 0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ �ಶು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ 

�ಾ��ೕಕರಣ 

�ೕ�ಂಗ್ �ಾ��ೕಕರಣದ ಮಹತ� 

�ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ಾವ� ಮಗುವನು� ಇ�ಸುವ ��ಾನ ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು�  �ೆಚು� 

ಸುಲಭ�ೊ�ಸಬಹುದು, ಮತು� �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ನ ಮತು� ಅಸುರ�ತ�ಾ�ಸಬಹುದು.  

 

ಈ ��ಾಗವ� �ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ �ಶುಗ��ೆ ಇರುವ ಉತ�ಮ �ಾ�ನಗಳ�  ಮತು� ಪ�� ಮಗು��ೆ �ಾವ �ಾ�ನಗಳ� �ೆಚು� ಸೂಕ��ಾ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸುತ��ೆ. ಈ ��ಾಗವ� 6-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ �ೆರಳ� ಮತು� ಚಮಚ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ �ಾ�ನಗಳನು� ಮತು� 

ಪ�� �ಾ�ನ�ೆ� �ಾರು �ೆಚು� ಸೂಕ�ರು ಎಂಬುದರ �ಾ��ಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಅ�ೇಕವನು� �ೊಂ��ೆ 

 �ಶುಗಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಪ��ೕಜನಗಳ�:

 �ೆಚು� ಸಮ�ೕ�ತ ಆ�ಾರ

 ��ನ� �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ �ಾಮಥ�� �ೆ�ಾ���ೆ

 ಉತ�ಮ �ೌ�ಕ �ೇವ�ೆ

 ಸು�ಾ�ತ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ

 ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ ಸಂಭವ ಕ���ಾ��ೆ

 �ಾ��ೕಕರಣವ� ಉತ�ಮ�ಾ��ಾ�ಗ, �ಶುಗಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ

�ಾಡುವವರು ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ�

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಕಳ�ೆ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಅ�ೇಕ ಅ�ಾಯಗಳನು� �ೊಂ��ೆ: 

∅ ಅಸಮಥ� ಮತು� ಮುಂ�ೆ ಆ�ಾರ 

∅ ��ನ� �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ �ಾಮಥ�� ಕ���ಾ��ೆ 

∅ �ೌ�ಕ �ೇವ�ೆ ಅಸಮಪ�ಕ 

∅ ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ 

∅ ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ �ೆಚ�ಳ 

∅ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಕಳ�ೆ�ಾ�ರು�ಾಗ, �ೕ�ಂಗ್ಗಳ� �ಶುಗ��ೆ 

ಮತು� ಅವರ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಒತ�ಡದ, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಅನುಭವ�ಾಗಬಹುದು. 
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ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ��ೕಜನಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾಯಗಳ�: 

ಉತ�ಮ �ಾ�ನದ ಪ��ೕಜನಗಳ� ಕಳ�ೆ �ಾ�ನದ ಅ�ಾಯಗಳ� 

↑ �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�� ದಕಷ್�ೆ ಉಂ�ಾಗುವ�ದು ↓ �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�� ದಕಷ್�ೆ ಕ�� ಆಗುವ�ದು 

↑ ��ನ� ಆ�ಾರವನು� ಯಶ���ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ 

�ಾಮಥ�� �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು. 

↓ ��ನ� ಆ�ಾರವನು� ಯಶ���ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ 

�ಾಮಥ�� ಕ�� ಆಗುವ�ದು. 

↑ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗು�ನ �ೇವ�ೆ ಪ��ಾಣ 

�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 

↓ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗು�ನ �ೇವ�ೆ ಪ��ಾಣ ಕ�� 

ಆಗುವ�ದು. 

↑ ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಆನಂ�ಸುತ��ೆ. ↓ ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಆನಂ�ಸುವ��ಲ�. 

↑ ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಆಸ�� ಮತು� ತಮ�ನು� �ಾವ� 

�ೕ���ೊಳ��ವ �ಾಮಥ�� �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 

↓ ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಆಸ�� ಮತು� ತಮ�ನು� �ಾವ� 

�ೕ���ೊಳ��ವ �ಾಮಥ�� ಕ�� ಆಗುವ�ದು. 

↑ ಮಗು�ನ ಒ�ಾ��ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ 

ಉತ�ಮ�ಾ�ರುವ�ದು. 

↓ ಮಗು�ನ ಒ�ಾ��ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ ಕಳ�ೆ 

ಆ�ರುವ�ದು. 

↓ ಉ�ರುಗಟು���ೆ, ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ ಸಂಭವ 

ಕ��. 

↑ ಉ�ರುಗಟು���ೆ, ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ ಸಂಭವ 

�ೆಚು�. 

�ಲ� ��ವವ� �ಕ�  ಮ��� 
�����ಗ ಉತ� ಮ �� ನವ��  
ಅ�� ಸ ���� �. 



��ಾಗ  2 .3 :  0- 12 �ಂಗಳ�ಗಳ  ವಯ��ನ  �ಶು��ೆ  �ೕ�ಂಗ್  �ಾ��ೕಕರಣ  

125 

0- 12�ಂಗಳ�ಗಳ ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ನವನು� ಆ�� �ಾಡ�ೇ�ಾ�ಾಗ

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾದ  ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: 

�ೆಚು�ವ��ಾ�, ಮಗು�ನ ಇತರ �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೕವ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು: 

① ಮಗು�ನ �ಾತ� ಎಷು� ? �ೊಡ� ಮಗುವನು�  �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ�� ���ಡಲು �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾಗಬಹುದು. 

② ಮಗು ಶ���ಾ� ಆ��ೆ�ೕ? ದುಬ�ಲ ಮಗು��ೆ �ೆ��ನ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ �ಾ�ನ �ೇ�ಾಗಬಹುದು, ಆದ�ೆ ಬಲ�ಾದ ಮಗು��ೆ

ಕ�� �ೆಂಬಲದ  ಅಗತ��ರುವ �ಾ�ನ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.

③ ಮಗುವ� ತನ�  �ಾ�ನದ�� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ�ೕ?? ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೆಯನು� �ೊಂ�ದ  ಮಗು �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೇ�ಸುವ��ಲ�.

④ ಮಗು �ೊಂದಲಮಯ�ಾ��ೆ�ೕ? �ೊಂದಲ ಮತು� ಗ����ಂದ ಕೂ�ದ ಮಗು �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ��ಲ�.

⑤ ಮಗು ಈ �ಾ�ನದ�� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೆಮು��ವ�ದನು� �ಾಡುತ��ೆ�ೕ? �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗಟು�ವ  ಮಗು ಕಳ�ೆ

�ೕಷ�ೆ, ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� ದುಬ�ಲ ಆ�ಾರದ  ಅ�ಾಯದ���ೆ.

ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಮಗು�ನ �ೇಹವ� �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಮಗು �ಾಕಷು� �ೇರ�ಾ�ರುತ��ೆ�ೕ? 

�ಾಟ�ಯ ಹ�ವ� ಮಗು��ೆ ತುಂ�ಾ �ೇಗ�ಾ� ಅಥ�ಾ ತುಂ�ಾ ��ಾನ�ಾ��ೆ�ೕ?? 

ಗುರುತ�ವ� ಮಗು��ೆ �ೇ�ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುತ��ೆ ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ�ೕ? 

ಈ �ಾ�ನದ�� �ೕಡರ್ / �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ? 
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�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್�ಾ�  ಉತ�ಮ ಮತು� ಕಳ�ೆ �ಾ�ನದ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೆಳವ��ೆ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ಶುಗಳನು� ಸ��ಾ� ���ಡುವ �ಾ�ಮುಖ��ೆ: 

ಉತ�ಮ �ಾ�ನ 
o ಮಗುವನು� �ೊಂಟ��ಂತ ಎತ�ರ�ಂದ

ಎತ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೋಳ� ಮತು�

ಎ�ೆ�ಂದ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆ �ೆ�ಾ��

�ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ

o ಮಗುವನು� ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವರ

�ೇಹ�ೆ� ಹ��ರದ�� ��ಯ�ಾಗುತ��ೆ

o ಶ�ಾ�ಸ� ಮತು� �ಾಲುಗಳನು�

ಮಗು�ನ �ೇಹದ ಕ�ೆ�ೆ

��ಯ�ಾಗುತ��ೆ ಆದ��ಂದ ಅವನು

�ಾಟ�ಯನು� ಸ���ಸಬಹುದು

o �ೊಂಟ ಸ�ಲ� �ಾಗುತ��ೆ

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು�

ಸ��ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�

o ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� ತುಂ�ಾ

�ಂದ�ೆ� �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ

o ಮಗು�ನ �ೊಂಟವ� �ಾಗುವ��ಲ�

o ಮಗು�ನ �ಂ�ಾಗವ� ಕ�ಾನು

o �ಾಟ��ೆ ಪ��ೇಶ�ಲ��ೆ

ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�

o ಮಗು ಅ�ಾನುಕೂಲ�ಾ� �ಾಣುತ��ೆ

o ಮಗು�ನ �ಸ�ತ ತ�ೆ�ೆ

ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ �ಾಟ�ಯನು�

�ೆಚು� ಎತ�ರ�ೆ� �ರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o �ೇ� ಆ�ಾರ �ಾಡು�ಾಗ �ೆ��ನ

�ೕ�ೆ ಚಪ��ೆ�ಾ� ಮಲ��ೆ

o �ಾವ��ೇ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಇಲ�

o ಈ �ಾ�ನವ� ತುಂ�ಾ ಅ�ಾಯ�ಾ�

ಮತು� ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ��ೆ

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು

o ಎಂ�ಗೂ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು�

�ೕಡ�ೇ� ಅಥ�ಾ ತಮ� �ೆ��ನ

�ೕ�ೆ ಚಪ��ೆ�ಾ� ಮಲಗಲು

ಅವ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ೇ�

o �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು �ಾ�ಾಗಲೂ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾಜ�ರ�ೇಕು



��ಾಗ  2 .3 :  0- 12 �ಂಗಳ�ಗಳ  ವಯ��ನ  �ಶು��ೆ  �ೕ�ಂಗ್  �ಾ��ೕಕರಣ  

127 

ಮುಂ�ತ ಚಮಚ �ೕ�ಂಗ್�ಾ�  ಉತ�ಮ ಮತು� ಕಳ�ೆ �ಾ�ನದ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� : 

�ೆನ��: �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ಾಟ�ಗಳನು� ಎಂ�ಗೂ �ಾಯ�� 

ಇಡ�ಾರದು.  ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ�� �ಾಟ�ಯನು� ಇಡುವ�ದ�ಂದ �� 

�ೋಂಕು, �ಫ�ಕ್�, ಉ�ರುಗಟು���ೆ, ಕಳ�ೆ �ೇವ�ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ 

ಮತು� ದುಬ�ಲ �ೌಶಲ�ಗಳಂತಹ ಗಂ�ೕರ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ೕರುತ��ೆ. 

ಇದು ಮಗು��ೆ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಮತು� ಇದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� 

�ಶುಗಳ ನಡು�ನ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ��ಲ�. 

ಉತ�ಮ �ಾ�ನ 

o �ೇ� ಉತ�ಮ �ೆಂಬ�ತ ಕು��

ಮತು� �ೇರ �ಾ�ನದ���ೆ

o ತ�ೆ, ಕು���ೆ ಮತು� �ಾಂಡವನು�

�ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o �ೊಂಟವ� �ಾಗುತ��ೆ

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ���
�ೋನದ�� �ಾಗುತ��ೆ

o �ಾದಗಳನು� ಇಟ� ��ೆ�ಗ��ೆಂ��ೆ
�ೆಂಬ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು
ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳ� ಉ�ತ ಮತು�

�ೆ�ೕ�ಂದ �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು�

ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ��

�ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�

o ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� ತುಂ�ಾ

�ಂದ�ೆ� �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ

o �ಾಂಡ ಮತು� �ೋಳ�ಗಳನು�

ಕು��ಯ�� �ೆ�ಾ��

�ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�, ಇದ�ಂ�ಾ�

ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� ತಲುಪಲು

ಮತು� ಸ���ಸಲು

ಅ�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ

o �ೇರ್ ಒ�ಾ��ೆ ಕಳ�ೆ �ೆಂಬಲವನು�

�ೕಡುತ��ೆ

o �ೇ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಬಹು�ೇಕ

ಸಮತ�ಾ�� ಮಲ��ೆ

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು�

ಕು���ೆಯನು� ಸ��ಾ�
�ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�

o �ನ್ ಅನು� ತುಂ�ಾ ಮುಂದ�ೆ�
��ಯ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು�ನ �ೋಳ�ಗಳ�
�ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ� ಮತು� ಅವಳ
�ೇಹ�ಂದ ದೂರ�ಾಗುತ��ೆ

o �ೊಂಟ �ಾಗುವ��ಲ�

o �ೇಹವ� ಅವಳ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ
�ೇಹ�ಂದ �ೊರಮುಖ�ಾ�
ಎದು�ಸು���ೆ
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�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್, ಚಮಚ �ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆ�ೆ ಉತ�ಮ �ಾ�ನಗಳ�

�ಶುಗಳ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ, ಅವ��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಸಹ ಬದ�ಾಗು�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ನವ�ಾತ �ಶು��ೆ 

�ೊ��ಲು �ಾ�ನದ�� �ಾಟ�ಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅದು ತನ�  6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ�� ಘನ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಯ����ಾಗ ಅಂ�ಮ�ಾ� 

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ�  ಕು��ಯ�� ಕು�ತು�ೊಳ��ತ��ೆ. 

ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಮ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೆ ಸೂಕ�ವಲ� ಎಂದು ಎ�ಸು��ದ��ೇ, �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� 
ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು ಸ�. �ೆಲ��� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಸ��ಾದ �ೇಹರಚ�ೆ ಕಂಡು�ೊಳ��ವವ�ೆ�ೆ ಅ�ೇಕ 

�ಾ�ನಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸ�ೇಕು. 

0-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ ಗ��ೆ ಬಳಸುವ �ಾ�ಾನ� �ಾ�ನಗಳನು� �ೆಳ�ೆ

ಪ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಅ�ೇಕ �ಾ�ನಗಳ� ಒಂ�ೇ ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದಬಹುದು.

�ೊ��ಲು  ಭಂ� : 

�ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ಮ� �ೋ�ನ ಪ��ನ �ೕ�ೆ ಇ��. �ಮ� ಎರಡೂ 

�ೋಳ�ಗಳ� ಮತು� ಎ�ೆ�ಂ��ೆ ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� �ೆಂಬ��. �ಾಲು�ಸು�ಾಗ 

ಮಗುವನು� ಉನ�ತ �ಾ�ನದ�����ೊ��. ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಅವನ �ೊಂಟ��ಂತ 

ಎತ�ರ�ಾ�ರ�ೇಕು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� 

��ೇಷ�ಾ�  ಇವ��ೆ  ಉತ�ಮ�ಾದದು� :  

o 0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗಳ�

o �ೆಚು�ವ� ಭಂ�ಯ �ೆಂಬಲ ಅಗತ��ರುವ �ಶುಗಳ� (ಉತ�ಮ, ��ರ �ಾ�ನದ��ರಲು ಮತು� ಉ�ಯಲು )

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ���ರು�ಾಗ  ಉತ�ಮ�ಾ� �ಯಂ��ಸಲ�ಡುವ (�ಾಂತ�ಾದ) �ಶುಗಳ�

ಮಗ���ೆ  ಮಲಗುವ ಭಂ� : 

�ೇ�ೆ :  ಮಗುವನು� ಅದರ �ೇಹ ಮತು� ತ�ೆಯನು� �ಮ� �ೇಹ�ಂದ �ೊರ�ೆ� �ರು�� ಅದರ 

ಬ�ಯ�� ಇ��. ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ� �ಮ� �ೊ�ೆಯ �ೕ�ೆ, �ಂಬು / ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಅಡ� �ಾಲುಗಳ ಉದ�ಕೂ� ಇಡಬಹುದು. �ಮ� �ೈಗಳನು� ಬಳ� ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� 

��ಾನ�ಾ� �ೆಂಬ��. ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� ಅವಳ �ೊಂಟ��ಂತ ಎತ�ರದ�� ಇ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಖ�ತಪ���ೊ��. 

 ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ಎಲ� ಮಕ���ೆ 
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(ಬಲ) ಮತು� (ಎಡ) ಇಲ��ೆ ಕುಶನ್ / 

�ಂ�ನ ಬಳ�ೆ�ಂ��ೆ 

��ೇಷ�ಾ�  ಇವ��ೆ  ಉತ�ಮ�ಾದದು� :  

o 0-6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�

o ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ �ಾ�ಂದ ದ�ವವನು� �ೋ�ಸುವ ಮಕ�ಳ�

o ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ��ಾನಗ�ಯ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� (ಅಂದ�ೆ, �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ �ಶುಗಳ�, �ಂ�ೊ�ೕಮ್�ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ�,

ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ / �ಾದಕ ದ�ವ�ಗ��ೆ ಎಕ��ೕಜರ್ ಆದ ಮಕ�ಳ�, ಇ�ಾ��)

o ಆ�ಾ�ೆ� ಉಗುಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆಂ��ೆ �ೋವ� / ಅಸ�ಸ��ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� (GER / GERD)

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ �ಶುಗಳ�

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೇಂ��ೕಕ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ�

�ಾ��ೊಂ�ರುವ �ಾ�ನ (�ೊ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಂಬುಗಳ�/ಕುಷನ್ �ೕ�ೆ ) 

�ೇ�ೆ :  ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ� �ಮ� ಎತ�ರದ �ಣ�ಾಲುಗಳ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎತ�ರದ �ಣ�ಾಲುಗಳ �ೕ�ೆ ಇ��ದ 

�ಂ�ನ �ೕ�ೆ (ಅಥ�ಾ ಟ�ೆಲ್, ಕುಶನ್, ಇ�ಾ��) ಇ��. �ೇ� �ಮ� �ಣ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಂ�ನ �ೕ�ೆ ತನ� 

ತ�ೆಯನು� ಇಟು��ೊಂಡು �ಮ�ನು� �ೋಡು��ರ�ೇಕು. �ೕವ�  �ಂಬುಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂಗ್ �ೊಂ��ೆ ಮಂಚ, �ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ 

�ೋ�ೆಯಂತಹ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ �ೕ�ೆ� �ೕ�ೆ ��ಾ�ಂ� �ೆ�ೆದು�ೊ��. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ಎಲ� ಮಕ���ೆ, �ಾಟಲ್ ��ಂಗ್ 

��ೇಷ�ಾ� ಇವ��ೆ ಉತ�ಮ�ಾದದು�: 

o 0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�

o ಆ�ಾ�ೆ� ಉಗುಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆಂ��ೆ �ೋವ� / ಅಸ�ಸ��ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� (GER / GERD)

o ಮಗುವನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು
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 ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವನು ಸುಂದರ�ಾ� 
ತೂ�ಾಡು��ರುವ ನವ�ಾತ �ಶುವನು� 
�ೊಂ��ಾ��ೆ. 

�ೇರ�ಾ�  ಕು�ತು  ಮುಂದ�ೆ�  �ಾ�ರುವ  ಭಂ�  (  ಮಗು�ನ  �ಾ�ನ  ಅಥ�ಾ  ಎತ�ರದ  

ಕು��ಯ�� )  

�ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ ಆಸನ ಅಥ�ಾ ಎತ�ರದ ಕು��ಯ�� ಮಗುವನು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ 

�ಾ�ನದ�� ಇ��. ತನ� �ಾ�ನದ�� ಮಗುವ� ಆ�ಾಮ�ಾ� �ಮ�ನು� �ೋಡು��ರ�ೇಕು.  �ೕವ� 

�ಾಟ�, ಕಪ್ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಚಮಚ ���ರ�ೇಕು. ಮಗು �ಾಧ��ಾ�ಾಗ ಇದ�ೆ� ಸ�ಾಯ 

�ಾಡಬಹುದು. ಆಸನ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂ��ೆ �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇಬಲ್ ಬಳಸುವ�ದು ಮಗುವನು� 

ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ್ ಗಳನು�  ಬಳ� ಸ�ತಃ 

ಆ�ಾರವನು� ಸವ್� �ಾ��ೊಳ�ಲು  ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  6-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ�; ಚಮಚ ಆ�ಾರ, �ೆರಳ� ಆ�ಾರ, ಕಪ್ ಮೂಲಕ  ಕು�ಯುವ�ದು, �ಾಟಲ್ 

ಆ�ಾರ 

��ೇಷ�ಾ�  ಇವ��ೆ  ಉತ�ಮ�ಾದದು� :  

o 6-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗಳನು�  ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನದ�� ಇ���ಾಗ ಅವರು  �ಾವ��ೇ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ೆಟ��ೆ ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು

ಉತ�ಮ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯ �ಯಂತ�ಣವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.

ಮಗುವನು� ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತು�ವ�ದು 2 8 , 2 9 

�ಾ���ಂಗ್ ಎನು�ವ�ದು  �ಶುಗಳನು� ಸುತು�ವ ��ಾನ�ಾ�ದು�,  ಇದು ಆ�ಾರ ಮತು� ��ೆ��ೆ 

�ಾಂತ ಮತು� ಸುರ�ತ �ಾ�ನದ ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ.  

ಮಗುವನು� ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತು�ವ �ಾರಣಗಳ� :  

o ಇದ�ಂದ  ಮಗು ತನ� �ಾ�ಯ �ೊ�ೆ�ಯ�� ಇರುವಂ�ೆ ಆ�ಾಮ ಮತು� ಸುರಕಷ್�ೆಯ

�ಾವ�ೆಯನು� �ೊಂದುತ��ೆ.

o ಇದು ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಉಷ��ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ ಮತು� ಮಗುವ� ತನ��ೇ ಆದ

ಚ�ತ�ೊ�ಸುವ ಪ��ಫ�ತ�ಂದ �ೊಂದ�ೆ�ೊಳ�ಾಗುವ ಅವ�ಾಶವನು� ಕ��

�ಾಡುತ��ೆ.

o ಇದು �ೆಚ��ನ ಅಪ���ೆಯಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ, �ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ಶುಗ��ೆ

�ನ�ಲು ಮತು� ಮಲಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

�ೇ�ೆ :  ಮಗುವನು� ಸುತ�ಲು  ಕಂಬ�, ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ ಅದು 101 
�ೆಂ��ೕಟರ್ (40 ಇಂಚು) �ಾತ� ಉದ�  101 �ೆಂ��ೕಟರ್ (40 ಇಂಚು) �ಾತ� 

ಅಗಲ�ಾ�ರ�ೇಕು. �ೆಳ��ಾದ ಮತು� ���ಸ�ಾದ ವಸು�ಗ�ಂದ �ಾ�ದ ಕಂಬ�ಗಳನು�  
ಬಳಸಲು ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ ಇದ�ಂದ ಮಗುವನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಸುತ�ಬಹುದು  ಮತು� 
ಮಗುವನು� �ೆಚು� ���ಾಗದಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಗುವನು� ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತ�ಲು  ಹಲ�ಾರು 

�ಾಗ�ಗ��ೆ. �ಮ�ಾ� ಮತು� �ಮ� ಮಗು��ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ 
��ಾನವನು� ಹುಡು�. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  0-4 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ಾ� 
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�ತ  1 :  ಉತ� ರ  ಮ��  ದ�� ಣ��  (��ನ  ಮ��  �ಳ�ನ)  
ಎರ�  ��ಗಳ��  �ಂ��ವ  ವಜ� ದ  ಆ�ರದ��  
ಸಮತ�� ದ  ��� ೖಯ��  �ಬ�  �� .  10 �ಂದ  16 
�ಂ .  �ೕ  (4  �ಂದ  6  ಇಂ� )  �ಬ�ಯ  ��ನ  
��ಯ��  ಪದರ  �� .  �ೕ�  ಈಗ  ��ದ  ಪ��  
��  ಮ�ವ��  ��� ��  �ಬ�ಯ  ��  ಇ�� .  ಅವನ  
�ಹ�ದ� ಂತ  �ಬ�ಯ  ಒಂ�  ಬ�ಯ��  ��ನ��  
ಕ�� ��� .  ಅವನ  ��� ನ  �ಳ�  ಸ� ��  ಟಕ .  ಅವನ  
�ಂಟವ��  ಸ�ಲ��  ಇ��  (ಸ� ಲ�  ��ದ  “ಕ��  
��ಗ� ” )  ಮ��  ಅವನ  ��ಗಳ��  ಎ����  
ಅಥ�  �ರ����ದ��  ತ�� � ,  ಅ�  �ಂಟದ  
�ಯಗ��  �ರಣ�ಗಬ�� .  

�ತ  2 :  �ಬ�ಯ  �ಳ�ನ  ��ಯ��  ಮ��ನ  ಎ�  
ಮ��  ��� ವ  �ಜದ  ಕ��  ಕ�� ��� .  

�ತ  3 :  �ಬ�ಯ  ಇ�� ಂ�  ಬ�ಯ��  ಅವನ  
�ತ� �  ಕ�� ��� .  

�ತ  4 :  �ಂ�ಗದ  ���  ��ಯ��  ��  

ಮ�ವ��  �� � �� ಂಗ್ �ಡ� ಕ� ಮಗ� 

�ತ  1 �ತ  2

�ತ  3 �ತ  4

ಇವ��ೆ  ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  

o 0-4 �ಂಗಳ�ಗಳ �ಶುಗಳ�

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ  ಸಮಯದ�� �ಪ�ೕತ ದ�ಯುವ  �ಶುಗಳ� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ �ಶುಗಳ�,
�ಂ�ೊ�ೕಮ್�ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ�, ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ / �ಾದಕ ದ�ವ�ಗ��ೆ ಎಕ��ೕಜರ್ ಆದ  ಮಕ�ಳ�, ಇ�ಾ��)

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೇಂ��ೕಕ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ�

o ಸುಲಭ�ಾ� ಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ�ದ �ಶುಗಳ�
o ತಮ��ೇ ಆದ ಚಲ�ೆಗ�ಂದ ಆ�ಾ�ೆ� ಎಚ�ರ�ೊಳ��ವ ಅಥ�ಾ �ೆ���ೕಳ�ವ  �ಶುಗಳ�

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಅಂಶಗಳ�: 

o ಮಗುವನು� �ದಲ �ಾಲು� �ಂಗ�ನವ�ೆ�ೆ �ಾತ� ಸೂಕ��ಾದ ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತ��ೇಕು.
o ಮಗುವನು� ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತ��ಾಗ �ೊಂಟದ �ಾಯಗಳ� ಮತು� ಅ�ಕ ���ಾಗುವ�ದನು� ತ��ಸಲು ಮಗು�ನ �ಾದಗಳ ಬ�

�ಾಕಷು� �ಾಗವನು� ��.

o �ಶುಗಳ� �ೆ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ ಈ ���ಯು ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ
o ಮಗುವ� ತನ� �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಉರುಳಲು �ಾ�ರಂ��ದ�ೇ, ಮಗುವನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು ಸುತು�ವ�ದನು� ���ಸ�ೇಕು.
o ಮಗುವ� ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತು�ವ�ದನು� ��ಾಕ��ದ�ೇ ಮಗುವನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು ಸುರ�ತ ಕಂಬ� ಬಳಸ�ೇಕು.

o �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� ಬ�ೆ��ಂದ ಸುತು�ವ�ದನು�  ಆನಂ�ಸುವ��ಲ�. �ೕ�ಾ�  ಪ�ಾ�ಯಗಳನು� ಕಂಡು��ಯ�ೇಕು.
o �ಶುಗಳನು� ಎಲ� ಸಮಯದಲೂ� ಸುತ��ಾರದು - ತಮ� �ೇಹವನು� ಮುಕ��ಾ� ಚ�ಸಲು ಅವ��ೆ ಸಮಯ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಆದ��ಂದ

ಅವ� ಬಲ�ಾದ ಮತು� ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ.

o �ಶುಗಳ� ��ೆ��ೆ ಮುನ� �ಾಕಷು� �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸುತು���ೆಯು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.
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0- 12�ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್

�ೆಕ್ �ಸ್�:

ಉ�ರುಗಟು���ೆ, ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� 

�ೌಕಯ�ವನು� �ೆ��ಸಲು 0-6 �ಂಗಳ� ಮತು� 6-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ 

ಆ�ಾರವನು� �ೕಡು�ಾಗ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಈ �ಾ��ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ��. 

0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ ವಯ���ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ��ೕಕರಣದ �ೆಕ್ �ಸ್� :

0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ ಮಗು��ೆ:

 ತ�ೆ ಮಧ� �ಾ�ನದ���ೆ

 �ೇಹವ� ತೂ�ಾಡುತ��ೆ  (0-4 �ಂಗಳ�ಗಳ�)

 ಗಲ�ವ� ಸ��ಾದ �ಾ�ನದ�� �ಂ��ೆ.

 ಭುಜಗಳ� �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದುಂ�ಾ�ರುತ��ೆ.

 ಮಗು�ನ �ೇಹವನು�  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೇಹ, �ೋಳ�ಗಳ� ಮತು� ಎ�ೆ ದೃಢ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ.

 �ೊಂಟವ� ತ�ೆ�ಂತ ಕ���ಾ�ರ�ೇಕು
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6-12 �ಂಗಳ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ��ೕಕರಣದ �ೆಕ್ �ಸ್�

6-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ಮಗು��ೆ:

 �ೊಂಟವ�  90 ����ಂತ  ಮತು� ತ�ೆ�ಂತ ಕ�� ಇಡ�ೇಕು

 �ೇಹ �ೆಟ��ೆ ಇರ�ೇಕು ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೇಹ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು -

ಮುಂದ�ೆ� ,  �ಂದ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ಬ��ೆ �ಾಲ�ಾರದು  

 ಭುಜಗಳ� ಮಟ��ಾ�ರ�ೇಕು  ಮತು� ಮುಂದ�ೆ� ಇರ�ೇಕು

 ತ�ೆಯು ಮಧ� �ೇ�ೆಯ��ರ�ೇಕು. ಗಲ�ವ� ಸ��ಾ� ತಟಸ� �ಾ�ನದ��ರ�ೇಕು.

 �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ��� �ೋನದ��ರ�ೇಕು

 �ಾದಗಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಸ��ಾ� �ಂ�ರ�ೇಕು.

ಈ ವಯ���ಾ� ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: 

ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� ಸುರ�ತ, ಆ�ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಮತು� �ೆಂಬಲ ಅ�ವೃ���ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು, ಆದ�ೆ 

ಕಳ�ೆ �ಾ��ೕಕರಣವ� �ಶುಗಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಅ�ೇಕ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಉಂಟು �ಾಡಬಹುದು.  �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ 

ಸ��ಾದ �ಾ��ೕಕರಣದ ಅಗತ� ಅಂಶಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ನು�ತವ�ಾ�ರ�ೇಕು. ಇದ�ಂದ �ಶುಗ��ೆ 

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�, ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: 

① ಆ�ಾರ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೌಶಲ�ದ �ೕ�ೆ ಧ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.

② ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾವ� ಮಗುವನು� ಇ�ಸುವ ��ಾನ ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ ಸ��ಾದ ಮಟ�ದ

�ೆಂಬಲವ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಅದರ ಯಶಸ�ನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ.

③ �ಾಲ�ೆ�ಾ� ಉತ�ಮ �ಾ�ನವನು� ಆ���ಾಡಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಮತು�

ಮಗು�ನ �ೈಯ��ಕ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.
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��ಾಗ  2.4 : ಊಟದ �ೊರ�ಾ� ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ 

ಸಲ�ೆಗಳ�: 0-12 �ಂಗಳ�ಗಳ ಮಗು 

ಮಗು��ೆ ಅದರ �ೕವನದ �ದಲ �ೆಲವ� �ಂಗಳ�ಗಳ� ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ಸಮಯ�ಾ��ೆ. �ಶುಗಳ� ತಮ� �ೈನಂ�ನ ಅನುಭವಗಳ� ಮತು� 

ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ� ಬ�ೆ� ಮತು� ತಮ� ಸುತ��ನ ಪ�ಪಂಚದ ಬ�ೆ� ತುಂ�ಾ ಕ�ಯು��ರು�ಾ��ೆ. ಈ 

��ಾಗದ��, ಮಗು�ನ �ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ದ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ�� - �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ೊರ�ಾ�  ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು 

�ಾವ� ಸರಳ�ಾದ ��ಾರಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

     �ೕ�ಾರ್ ಚಲ�ೆಗಳ� 

ಮಗು�ನ �ೕ�ಾರು ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾಯ��ಾ��ೆ.  ಒಂದು ಮಗು ತನ� �ೇಹವನು� 

ಸ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಪಂಚವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಶಕ��ಾ�ಾಗ, ಅದು ತನ� �ೇಹ ಮತು� �ದುಳ� ಎರಡನೂ� �ೆ�ೆಸು���ೆ ಎಂದಥ�. �ೆಚು�ವ��ಾ�, 

ಮಗು�ನ ಚಲ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೇರ�ಾ� �ೆಂಬ��ದಂ�ೆ. ಉತ�ಮ �ೕ�ಾರು �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಬಲ�ಾದ 

�ಶುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆಂ��ೆ ಕ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಅವ��ೆ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೆಚು� �ೇಗ�ೆ 

ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ೕ�ಾರ್ (�ೈ�ಕ) 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

�ವರ�ೆ ( ಈ �ೕ� ಆ�ರುತ��ೆ) 

ಟ�� ಸಮಯ 

�ಾಪ���ದ ಟ�� ಸಮಯ 

⇒ ಮಗುವನು� ಅದರ  �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ, �ೆಲದ �ೕ�ೆ, ಕಂಬ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಇ��

(�ೕ���ಾರ�ೆ).

⇒ ಮಗು��ೆ  �ೋಡಲು �ಮ� ಮುಖ, ಆ��ೆ ಅಥ�ಾ ಕನ��ಯನು� �ೕ�. ಅದು

ಆನಂದ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ��ೕ�ಾ���.

⇒ ಕಂಬ�, ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ಸು��.  ಮತು�  �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ�ಾ�� ಅದರ ಎ�ೆಯ �ೆಳ�ೆ

ಇ��.

⇒ �ಮ� ಮಗು��ೆ �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಮಲಗಲು �ೊಂದ�ೆ ಪಡು��ದ��ೇ . ಮಗುವನು� �ಮ� ಎ�ೆಯ

�ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ �ೆಂ�ನ �ೕ�ೆ ಇ��. �ಮ� ಮಗು ಇನೂ� �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ

ಮಲಗುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡು���ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು ಇನು�  ಅ�ೊ�ಂದು ಶ��ಸು��ಲ�.

⇒ �ನ��ೕ ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊ�ೆ�ಯ ಸಮಯವನು� ( ಟ�� ಸಮಯ)  ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡುವ�ದು

ಸೂಕ��ಾ��ೆ.

⇒ ಮಗು�ನ ಚಲ�ೆಯ�� �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೆ��ಸಲು �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ೈನಂ�ನ ಆಟವನು�  �ೆ�ಾ��

ಆಡುವ�ದನು� ��ೕ�ಾ���.
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�ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಡುವ ಸಮಯ 

⇒ ��ಧ �ಕು�ಗಳ�� ಚಲ�ೆಯನು� ಉ� �ೇ�ಸಲು �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆ��ೆಗಳನು� ಅದರ ಸುತ�ಲೂ ಇ��.

⇒ ಮಗು��ೆ ಎಲ� �ೕ��ಂದ ಆಡಲು ��ೕ�ಾ���, ಇದ�ಂ�ಾ� ಈ ಎ�ಾ� ಪ�ಮುಖ �ಾ�ಯುಗಳನು�

ಬಳಸಲು ಅವಳ� ಕ�ಯಬಹುದು.

ಕು�ತು ಮತು� �ಂತು ಆಡುವ ಆಟಗಳ� 

⇒ ಮಗು��ೆ  ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��  �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು ಮತು� �ೇರ�ಾ� �ಲ�ಲು ಸಹ

ಸ�ಾಯ �ಾ�.

⇒ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಸ�ಳಗ�ಂದ ��ಧ ವಸು�ಗಳನು� ತಂದು ಮಗು�ನ ಸುತ�ಲೂ �ಾ�  (ಅದರ ಮುಂ�ೆ,

ಅದರ ಎಡ / ಬಲ ಬ�ಗ��ೆ, ಅದರ ಮುಂ�ೆ ಸ�ಲ� ಎತ�ರ�ೆ�). ಮತು� �ೕವ� ಸೂ��ದ ವಸು�ಗಳನು�

ತಲುಪಲು ಮಗುವನು� ��ೕ�ಾ���.

⇒ ಮಗುವ�  ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡು��ರು�ಾಗ  ಅದ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ಾ�

ಸಮಯ ಕ�ೆ��.

⇒ �ಮ� �ೇಹವನು� �ೆಂಬಲ�ಾ� ಬಳ��ೊಂಡು ಮಗುವನು� �ಮ� ಹ��ರ ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಅದರ

ಶ��ಯನು� �ೆ�ೆಸಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.

⇒ ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಒ���ೆ  ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಆ�ಾರ�ಾ�� ತಲುಪ�ವ�ದು �ೕವ�

ಹಗ�ನ�� �ಾಡಬಹು�ಾದ ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ.

⇒ �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ ಮಂಚ ಅಥ�ಾ ಕು��ಯ�� ಮಗುವನು�  ��ದು�ೊಂಡು �ಂತು�ೊ��.

⇒ ಪರಸ�ರ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ಾಗ ಮಗುವನು� �ಂ�ರುವ �ಾ�ನದ�� �ೇರ�ಾ� ��ದು�ೊ��.

⇒ �ಂ�ರುವ �ಾ�ನದ��ರು�ಾಗ ಅದರ  �ೈಗಳನು� ��ದು ಮುಂ�ೆ �ಾಗಲು ಅದ�ೆ�  ಸ�ಾಯ �ಾ�.

ತಲುಪ�ವ�ದು, ಗ��ಸುವ�ದು ಮತು� 

�ೋಗಲು �ಡುವ�ದು 

⇒ ಮಗುವ�  �ೈಗ�ಂದ ಸ���ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ  �ಾಕಷು� ವಸು�ಗಳನು�/ ಆ��ೆಗಳನು� ಅದರ

ಹ��ರ ಇ��.

⇒ ಮಗುವ� ಇ�ಸ�ಾದ ಆ��ೆಗಳನು�/ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪಲು ಮಗು�ನ �ೈಗಳನು� ��ಾನ�ಾ�

�ಾ�ಪ್ �ಾಡಲು ಪ�ಯ���.

⇒ ಒ�� ಮಗು ವಸು�ಗಳನು� ಗ���, ತಲು�  ಅವ�ಗಳನು� �ಟ��ೇ , �ೆ��ನ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��

ಅವ�ಗಳನು� �ಂ�ರು�ಸಲು ��ೕ�ಾ���.

⇒ “ಜಂಗಲ್ �ಮ್ನಂತಹ ಸ��ತ�ೊಳ��ವ ವಸು�ಗಳ� ತಲುಪಲು ಮತು� ಗ��ಸಲು ಉ� �ೇಜನ �ೕಡಲು

ಅದು�ತ ವಸು�ಗ�ಾ��ೆ

⇒ �ೆರ��ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ�  ಸಮಯ.

�ೆರಳ� ಮತು� �ೈಗಳ ಆಟ 

⇒ ��ನ� ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಆ��ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಮಗು�ನ  �ೆರಳ� ಮತು� �ೈ ಚಲ�ೆಯನು�

��ೕ�ಾ���.

⇒ ಸಣ� ಆ��ೆಗಳನು� ಕಂ�ೇನರ್, �ಾಕ್� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ನ�� ಇ�� ಮತು� ಮಗು��ೆ ಅದರ �ೈಗಳನು�

ಕಂ�ೇನರ್, �ಾಕ್� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ ನ��  ಒಳ�ೆ / �ೊರ�ೆ ಸ�ಸಲು ��.

⇒ ಮಗು��ೆ ತನ�  �ೆರಳ�ಗ�ಂದ �ೇ�ೆ ಚುಚು�ವ�ದುಎಂಬುದನು� �ೋ�ಸಲು ಮತು� ಕ�ಯಲು

ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ರಂಧ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಆ��ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾ�.

⇒ �ೊಡ� ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುವ ಆ��ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾ� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾ�ಕ್ಗಳ�, ಮ��ೆಗಳ�,

ಹ��ಾಣಗಳ�, ಉಪಕರಣಗಳ�, ಇ�ಾ��) ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ೊ�ೆಯುವ�ದನು�

��ೕ�ಾ���.

⇒ ಮಗು��ೆ �ೆರಳ� ಮತು� �ೆ�ೆ�ರಳನು� ಬಳ� ವಸು�ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು

�ೆರಳ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು �ಾ�ರಂ��.
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ಈ �ವ ಮ� �ಢ�� ಪ���� � ಮ��  
�ಲದ �� �� ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ��  ಟ��  

ಸಮಯವ��  ಅ�� ಸ ���ದರ �ಲಕ 
ಆ����� � 

 ಆಟ ಮತು� ಕ��ೆ 

ಮಗು�ನ ಆರಂ�ಕ ಆಟ ಮತು� ಕ��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ 

�ಾಯ��ಾ��ೆ. �ಾಸ�ವ�ಾ�, ಮಕ�ಳ� ಕ�ಯುವ ಮುಖ� �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಆಟ.  ಇದ�ಂದ  

ಮಗು��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು, ವಸು�ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು, ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು ಮತು� ಅದರ 

ಪ�ಸರವನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ  ಮಗು ಬಲ�ಾದ �ದುಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆಟ ಮತು� ಕ��ೆಯ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� 
�ವರ�ೆ (ಈ �ೕ� �ಾ�ಸುತ��ೆ) 

ಗಮ�ಸುವ�ದು ಮತು� 

�ೋಡುವ�ದು 

⇒ ಮಗು��ೆ  ��ೈಲ್, ಜಂಗಲ್ �ಮ್ ನಂತಹ ವಸು�ಗಳನು�  �ೈಯ�� �ೊ�, ಆದ��ಂದ ಅವಳ� ��ನ� ದೃಶ�ಗಳನು� �ೋಡಬಹುದು.

⇒ ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ವಸು�ಗಳನು� ���ಡಲು ಪ�ಯ��� (ಅದರ ಮುಖ�ಂದ ಸು�ಾರು 30 �ೆಂ.�ೕ ಅಂದ�ೆ 12 ಇಂಚುಗಳಷು�

ದೂರದ��), ಮತು� ಅದನು� ಆ ಕ�ೆ ಈ ಕ�ೆ ಚ��. �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ಡ�ಾಪರ್ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳಂತಹ

ಚಟುವ��ೆಗಳ ಸಮಯದ�� �ಮ� ಮುಖವನು� ಅಕ�ಪಕ��ೆ� ಸ��. ಮಗುವ� ಚಲ�ೆಯನು� ಅನುಕ�ಸುತ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೋ�.

⇒ ವಸು�ವನು� ಬ�ೆ�ಯ �ೆಳ�ೆ ಮ�ೆ�ಾ� ನಂತರ ಅದನು� ಹುಡುಕಲು ಮಗು��ೆ ��ೕ�ಾ���.

�ಾತ�ಾಡುವ�ದು, 

�ಾಡುವ�ದು 

ಮತು� ಓದುವ�ದು 

⇒ ಒ���ೆ ಇರು�ಾಗ, �ೕವ� ಏನು �ಾಡು����ೕ�, ಮಗು ಏನು �ಾಡು���ೆ ಮತು� �ಮ� ಮತು� ಮಗು�ನ ಸುತ� ಏನು ನ�ೆಯು���ೆ

ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಾತ�ಾ�.

⇒ �ಾಡುಗಳನು� �ಾ� ಮತು� ಕವನಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸಗಳನು� ಹಂ��ೊ��.

⇒ ಕ�ೆಗಳನು� ಓ� ಅಥ�ಾ �ೇ�.

⇒ �ಯತ�ಾ��ೆಗ�ಂದ �ೊಡ� �ತ�ಗಳನು� ಕತ��� ಅಥ�ಾ �ಾಢ ಬಣ�ದ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಒ���ೆ �ೋ�.

⇒ ವಸು�ಗಳ� ಮತು� �ೕವ� �ೋಡುವ ಜನರನು� �ೇಬಲ್ �ಾ� ಮತು� �ತ�, �ೋ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಏ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬುದನು�

�ವ��.

⇒ �ೕವ� ಮಗು��ೆ ಬ�ೆ�ಗಳನು�  �ಾಕು�ಾಗ ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾಗ  �ೇಹದ �ಾಗಗಳನು� �ೆಸ��.

�ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಡುವ ಸಮಯ 

⇒ ಮಗು�ನ ಮಟ�ದ�� ಆಟ�ಾ�. ಅದು �ೆ�ಾ�� �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಇರುತ��ೆ.

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ತ�ಾ�ೆಯ ಮುಖಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� �ಾ�, , ಟ��  ಸಮಯದ�� ಪರಸ�ರ ಕನ��ಯ�� �ೋ� ಮತು�

�ೕಕ್-ಎ-ಬೂ ಅಥ�ಾ �ಾ�� �ೇಕ್ ಆಟಗಳನು� ಆ�. 

⇒ �ಶುಗಳ� ಘಂ�ೆಗಳ�, �ೆಂಡುಗಳ�, ತೂ�ಾಡು��ರುವ ಆ��ೆಗಳ�, �ೊಡ� �ಾ�ಕ್ ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�, ಚಮಚಗಳ�, ಮ��ೆಗಳ�,

ಹ��ಾಣಗಳ�, �ೕಥರ್, �ತ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಕನ��ಗಳ�, ಆ��ೆ �ಾರುಗಳ�, �ಾ���ಂಗ್ ಕಪ್ ಗಳ�, �ೕರಲು

ಆ��ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡುವ�ದನು� ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ.
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ಸಂವಹನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ� 

ಮಗು�ನ ಆರಂ�ಕ ಸಂವಹನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� 

�ಾಡಬಹು�ಾದ �ಷಯ�ಾ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� ���ಸುವ �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾಗ��ಾ��ೆ ಮತು� ಮಗು�ನ ಆರಂ�ಕ ಸಂವಹನಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸು��ೆಯು  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� 

�ಶುಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ೆ�ೆಸುವ ಅದು�ತ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಶುಗ��ೆಂ��ೆ ಆಳ�ಾ� ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ಾಗ, 

�ಶುಗಳ� ಸುರ�ತ �ಾಗ�ದ�� ಕ�ಯಲು ಮತು� �ೆ�ೆಯಲು �ದ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ಸಂವಹನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� 
�ವರ�ೆ ( ಈ �ೕ� �ಾ�ಸುತ��ೆ) 

�ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಡುವ ಸಮಯ 

⇒ ಒ���ೆ ಇರು�ಾಗ, �ಾತ�ಾ�, ಕ�ೆಗಳನು� �ೇ�, ಓ� ಮತು� �ಾ� .

⇒ ತ�ಾ�ೆಯ  ಮುಖಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ಾ�.

⇒ ��ೇಷ �ಾ�ಸಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕ��ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��, �ತ�ಗಳನು� �ೋ� ಮತು�

�ೕಕ್-ಎ-ಬೂ ನಂತಹ ಸರಳ ಆಟಗಳನು� ಆ�. 

⇒ ಮಗು�ನ ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��� ಮತು� ಪರಸ�ರ �ಾತುಕ�ೆಯನು�  ��ೕ�ಾ���.

ಸ�ಾ�ಾನ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� 

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ�ದು 
⇒ ಮಗು ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ ಪ��ಸುವ�ದು,ಚಪ��ಸುವ�ದು ಮ�ಾಜ್ �ಾಡುವ�ದು,

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಇಂತಹ ತಂತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನು� ಸ�ಾ�ಾನ�ೊ��.  ಅ�ೇ ಚಲ�ೆಗಳ�

ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಬಳ�.

ಸಂಪ��ತ�ೊಳ��ವ�ದು 
⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ��ಧ �ೕ�ಯ�� ಸಂಪಕ� �ಾ��. ಮಗು �ಾಡುವ ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ನರು���

ಅಥ�ಾ ಅದನು� �ೋ� ನಗು�ಾ� �ಾತ�ಾ�.

⇒ ಡ�ಾಪರ್ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�, ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ನದಂತಹ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಸಮಯದ��

ಮಗುವನು� �ೋಡಲು ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊ��.

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸಲು ಸ�ಶ�ವನು� ಬಳ�, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಅಪ���ೆಗಳ�,

ಮ�ಾಜ್, ಬ�ೆ� �ಾಕುವ�ದು.

�ರಂತರ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ 

⇒ ಮಗು ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� ವ�ಕ�ಪ���ಾಗ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಹ�ವ�, �ೊಳಕು ಡ�ಾಪರ್,

ಅ�ಾ�ೋಗ�, �ೋವ�, ಗಮನವನು� ಬಯಸುವ�ದು), ಅವ��ೆ �ತ�ಾದ ಪದಗಳ� ಮತು� /

ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ� ಮತು� �ೈ�ಕ �ೌಕಯ�ಗ��ೆಂ��ೆ ��ರ�ಾ� ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ�ಾ�

ಪ������.

ಈ �ಕ� ಹುಡುಗ �ಾ�ಕ���ೆಂ��ೆ �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟದ ಸಮಯದ�� ತುಂ�ಾ ಕ�ಯು���ಾ��ೆ. ಅವನು 
�ಾ�ೇ ಕು�ತು�ೊಳ��ವ ಅ�ಾ�ಸವನೂ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. 
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ಈ ವಯ���ಾ� ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ದು ಎಂದ�ೆ �ಶುಗಳನು� ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ಾತ�ವಲ�, �ನ��ೕ ಇತರ ಎಲ� ಕಷ್ಣಗಳ��ಯೂ / ಸಂದಭ�ಗಳ��ಯೂ 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಎಂ�ಾ��ೆ. ಮಗು�ನ �ನ��ೕ ನ�ೆಯುವ ಪ���ಂದು ಚಟುವ��ೆ ಮತು� �ನಚ�ಯು ಮಗು�ನ �ೌಶಲವನು� �ೆ��ಸುವ  

ಒಂದು ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ. �ಮ� ಪ�ಸರ�ಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳ� ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಾಡಲು ಮಗುವನು� ��ೕ�ಾ���. 

ಅ�ವೃ��ಯು ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಒಂದು ಸರಳ ಚಟುವ��ೆಯ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಪ��ೇಶಗಳನು� 

ಏಕ�ಾಲದ�� �ೆಂಬ�ಸಬಹುದು. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ� :  

① ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಪ��ತ�ಾ��ೆ. ಒಂದು ಪ��ೇಶದ��ನ �ೆಂಬಲವ� ಮ�ೊ�ಂದು ಪ��ೇಶದ

�ೕ�ೆ ಧ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.

② ಎಲ� �ೇತ�ದ��  ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಆ�ಾರ ಅ�ವೃ���ೆ ಪ�ಣ� �ೆಂಬಲ �ೕ�ದಂ�ೆ ಆಗುತ��ೆ.

③ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಒಟು� ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸಲು ಪ�� �ನ ಪ�ಣ� ಗಮನ �ೕ��ಾಗ  �ಶುಗಳ�

ಅದರ  ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.

ಈ �ಕ� ಮಕ�ಳ� �ಾಳ�ಯುಳ� ವಯಸ� ಮತು� ಅವರ 

�ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ ತಮ� ಸುತ�ಮುತ��ನ 

ಪ��ೇಶಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸು�ಾಗ ತಮ� �ೇಹವನು� 

ಚ�ಸುವ ಅಗತ� ಅ�ಾ�ಸವನು� ಪ�ೆಯು���ಾ��ೆ. 




