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9  �ೆ :  �ಶುಗಳ� ಮತು�  ಮಕ�ಳನು�  �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ  ಮತು�  ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ  ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

�ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ಾಂತ ಮತು� ಎಚ�ರ�ಾ�ರು�ಾಗ ಉತ�ಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ. ಈ �ಾಟ್� �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರ 

ಪದ��ಗಳ�� ಮತು� �ನದ ಇತರ ಸಮಯಗಳ��  ಎ�ಾ� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ 

��ಾನಗಳ ಕು�ತು  ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

�ೈಪರ್ ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೆ�ಾ�� 

ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.  

�ೈ�ೕ�ೆ���ವ್ ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಎಚ�ರ�ೊಳ��ವ / ಎಚ���ೆ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

o �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ಸುವ  �ದಲು ಮಗು�ನ �ೇಹವನು�

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ�, ��ೇಷ�ಾ�

ಅವ�ಗಳ� ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ�ದ��ೆ.

① ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಮತು�  ಸ�ಾ�ಾನ �ಾಡಲು 

ಲಯಬದ�, ಪ�ನ�ಾವ��ತ ಸ�ಶ�, ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� 

ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ�: 

⇒ ಲಯಬದ� �ಾದ�ಯನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಂ�ಾಗದ��

ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ಾಗದ�� ಮೃದು�ಾ� ತಟು�ವ�ದು.

⇒ ಪ�ನ�ಾವ��ತ “ಶಶ್” ಶಬ�ವನು� �ಾಡುವ�ದು

⇒ ��ರ�ಾದ ಲಯವನು� ಬಳ� ��ಾನ�ಾ�

ಪ��ಯುವ�ದು

⇒ ��ರ�ಾದ ಲಯವನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೋ�ನ��

ಅಥ�ಾ ಕು��ಯ�� ಮಗುವನು� �ಾ�ಂಗ್  �ಾಡುವ�ದು

⇒ ��ರ�ಾದ ಲಯವನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೋಳ�ಗಳ��

ತೂ�ಾಡುವ�ದು

⇒ �ಾಡುವ�ದು

⇒ ಬಲ�ಾದ ಮತು� ��ರ�ಾದ �ೕಟ್ �ೊಂ��ೆ  �ತ�ಾದ

�ಾಡು ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕತವನು� �ೇಳ�ವ�ದು

⇒ ಲಯಬದ� �ಾದ�ಯನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೇಹವನು� 

ಮ�ಾಜ್ �ಾಡುವ�ದು 

o �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು�

ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ�, ��ೇಷ�ಾ�

ಅವ�ಗಳ� ಕ�� ಪ��ೋದ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ�ದ��ೆ.

① �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು ಅಥ�ಾ ಸಮಯದ�� �ೌಮ� 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಮಗು ��ೆ��ೆ �ಾ�ದ��ೆ 

ಅದನು� ಎಚ�ರ�ೊ�� 

⇒ ಮಗು�ನ ಬ�ೆ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ ಡ�ಾಪರಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ ಅದರ �ಾದಗಳನು� ಮೃದು�ಾ�  �ೊ�ೆಯುವ�ದು

⇒ ಮಗುವನು� ��ದು �ಾತ�ಾಡುವ�ದು

⇒ ಸವ�ಾಶ�ಾ� ಪ��ಸುವ�ದು

⇒ �ೆನು� ಮತು� �ೆಳ�ೆ ಮೃದು�ಾ� ತಟು�ವ�ದು

⇒ �ೇಗು ಬರುವಂ�ೆ �ಾಡುವ�ದು

② �ನು�ವ �ದಲು ಮುಖ ಮತು� �ಾ�ಯನು� 

ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಸು�ಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೕ�: 

⇒ ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ಗಳ� (ಕಂ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಯ�ತ)

⇒ ಮುಖ ಅಥ�ಾ �ೇಹದ ಮ�ಾಜ್

⇒ �ೕಥರ್ ಗಳ�

⇒ ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ ವಸು�ಗಳ� (�ೆ� ಟೂ�ಬ್�, �ೆ�ೆ��,
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② ಮಗು��ೆ ಊಟ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಮತು� ನಂತರ �ೕರಲು 

ಅಥ�ಾ ಅ�ಯಲು ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಆ��ೆ ವಸು�ಗಳನು� 

�ೕ�: 

⇒ �ೕಥರ್ ಗಳ�

⇒ �ಾ���ೈಯರ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಂ�ೕಸ್

⇒ ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ ವಸು�ಗಳ� (�ೆ� ಟೂ�ಬ್�, �ೆ�ೆ��,

ಎಆರ�ೆ �ೆವ್ �ಾಯ್�, ಇ�ಾ��)

⇒ ಮಗು�ನ �ೈ ಅಥ�ಾ �ೆರಳ�ಗಳ� ಕೂಡ ಪರ�ಾ�ಲ�

③ ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂಡ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ 

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಮಂದ �ೆಳಕನು� 

ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� ದೃ��ಭಂಗವನು� �ೊಂ�ರುವ ಸ�ಲ� ಕತ��ನ 

�ೋ�ೆಯನು� ಒದ��. 

④ ಕ�ಷ� ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಧ��ಗಳ� ಇರುವ �ಾಂತ �ಾಗದ�� 

ಆ�ಾರ �ೕ�. 

⑤ ��ಾನಗ�ಯ ಚಲ�ೆ, ಮೃದು�ಾದ ಧ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಕ�� ಅ��ೕಷನ್ ಬಳ� ಸಂವಹನ 

ನ�ೆ�. 

⑥ ��ರ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಯನು� ಬಳ�. 

ಇದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಏನನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂದು 

���ರುತ��ೆ, ಅದು ಒತ�ಡವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� 

�ಾಂತ�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. 

⑦ ಮಗುವನು� �ರು�ಾಟ�ೆ� ಒ���. ಅದ�ೊಂ��ೆ ಆಟ�ಾ�. 

ಎಆರ�ೆ �ೆವ್ �ಾಯ್�, ಇ�ಾ��  

③ �� �ೆ �ಾಡುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು 

ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ �ೆಳಕು ಅಥ�ಾ �ೆಚು� 

�ೆಳಕು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಧ��ಯ �ೋ�ೆಯನು� ಒದ��. 

④ ��ಷ� ಶಬ� ಮತು� ಧ�� ಮಟ�ವನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಗದ�� 

ಊಟ �ಾ��. 

⑤ �ೇಗ�ಾ� ಚಲ�ೆ ದರಗಳ�, �ೋರು ಧ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� �ೆ��ನ ಅ��ೕಷನ್ ಬಳ� ಸಂವಹನ 

ನ�ೆ�. 

⑥ ��ರ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಯನು� ಬಳ� 

ಇದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಏನನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂದು 

���ರುತ��ೆ, ಇದು ಒತ�ಡವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ 

ಮತು� ಆ�ಾರದ�� �ಾಗವ�ಸಲು �ದ��ೆಯನು� 

ಸೃ��ಸುತ��ೆ. 

⑦ ಮಗು�ನ ಸಂಪ�ಣ� �ೇಹ�ೆ� ಆಸ�ೆ ಆಗುವ  ಉತ�ಮ 

�ೆಂಬ�ತ �ಾ�ನ ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�. 




