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9 ಎಫ್  :ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�:  

ಪ�� ಮಗು ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಸುರ�ತ ಮತು� �ಂತನ�ೕಲ �ೕ�ಯ�� 
ಪ�ಯ��ಸುವ ಅವ�ಾಶ�ೆ� ಅಹ��ಾ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವನು� ಪ�ಯ��ಸಲು 
ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡ�ದ��ೆ  ಅವರ �ಜ�ಾದ �ೌಶಲ� ಮಟ� ಏ�ೆಂದು ನಮ�ೆ ಎಂ�ಗೂ ���ರುವ��ಲ�. 

�ೊಸ ಆ�ಾರವನು�  �ನ�ಲು  ಅಥ�ಾ �ೊಸ ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು�  ಕು�ಯಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ಚಲ�ೆಯನು�  (ಅಥ�ಾ 
ಪ�ಗ�ಯನು� )  �ೆಂಬ�ಸುವ��ೇ ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ/ಪ�ಗ� ಆ��ೆ .�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���ೆ  ಆ�ಾ�ೆ�  ��ೇಷ �ೆಕ��ರ್ ಮತು�  
��ರ�ೆಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ .  �ಾವ��ೇ ಮಗು��ೆ  ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು�  ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು�  ಆ�ಸುವ�ದು ಊಟದ 

ಸಮಯವನು�  ಸುರ�ತ ಮತು�  ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ .  ಇದ�ಂದ �ೆಲವ� ಮಕ���ೆ ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೆಚು� 
ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ೆಕ��ರ್  ಮತು� ��ರ�ೆಗ��ೆ �ನ�ಲು (ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ತ�ಾ�) �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ಕ�� ಸ�ಾ�ನ 
�ೆಕ��ರ್  ಮತು� ��ರ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಆ�ಾರಕ�ಮದ �ೇವ�ೆಯ�� ಸುರ�ತ ಮತು� ಅತ�ಂತ ಯಶ���ಾಗು�ಾ��ೆ. ಪ�� �ಾ� ಮಗು��ೆ 

��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು� �ೕ���ಾರ�ೆಯ�� �ೕಡುವ�ದು ಮಗುವ� ತಮ� ಆ�ಾರಕ�ಮವನು� ಮುನ��ೆಸಲು �ಾ�ಾಗ 
�ದ��ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.  

ಆ�ರ ��� ಸ ��ರ� ನ��

ಆರಂಭ �ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ 

ಪ�ಸು�ತ ಆ�ಾರ  

ಅಂ�ಮ�ೇ�ೆ :  

ಸಂಭವ�ೕಯ ಆ�ಾರ 

ಸು�ಾರ�ೆ  

ಪ��� �ೊ��ದ ಮತು� �ೇವಯುಳ� 

�ೊ��ದ ಮತು� �ೇವಯುಳ� ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ 

ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ �ಯ�ತ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ� 

ದ� ವ�  �� ರ� ��ರ� ನ��

ಆರಂಭ  �ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ 

ಪ�ಸು�ತ ದ��ಾಂಶ  

ಅಂ�ಮ�ೇ�ೆ :  ಸಂಭವ�ೕಯ 

ದ��ಾಂಶ ಸು�ಾರ�ೆ  

ಅತ�ಂತ ದಪ� ದ�ವಗಳ� ಮಧ�ಮ ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 

ಮಧ�ಮ ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ಸ�ಲ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 

ಸ�ಲ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ಸ�ಲ� �ೆಳ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 
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ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�: 

① ಮಗು ಪ�ಸು�ತ �ೇ�ಸು��ರುವ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ��ಾಂಶ�ೊಂ��ೆ ಆರಂ��.

② ನಂತರ �ೕವ� �ೕಡಲು ಬಯಸುವ ಆ�ಾರವನು� ಸ�ಲ� ಸ�ಲ��ಾ�, ��ಾನ�ಾ� �ೕ�.

③ ಮಗು “ಈ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ” ವನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ��.

④ ಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ�ೕ? → ಇದ���ಈಗ �ೇ�ಸು��ರುವ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ" �ೇವ�ೆ�ೆ `x�ಂ�ರು�. ಅವರು ಇನೂ� ಅದ�ೆ�

�ದ��ಾ�ಲ��ರಬಹುದು.

⑤ ಸಮ�ೆ�ಗ�ಲ��ೇ? → ಮಗು ಸೂಕ�  �ೌಶಲ� ಮತು�  ಸುರಕಷ್�ೆಯನು�  �ೋ���ಾಗ  ಊಟದ ಅವ�ಯ��  ಕಟು����ನ

�ೕ���ಾರ�ೆ�ಂ��ೆ �ಕ�  ಪ��ಾಣದ “��ಶ್ �ೈನ್ ಅಂದ�ೆ  �ೕವ� �ೕಡಲು ಬಯಸುವ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ”

ವನು�  ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು�  ಮುಂದುವ��.

ಮಕ�ಳ� �ೆಲ��� �ೊಸ  ಆ�ಾರ ಕ�ಮ�ೆ�  ಒ���ೊಳ�ಲು  �ಾಕಷು�  ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.  
�ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ೆಲ�ೇ  ಊಟಗಳ��   �ೊಸ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವನು�  �ನ�ಲು ಅಥ�ಾ ಕು�ಯಲು 
ಮುಂ�ಾಗು�ಾ��ೆ .  ಇತರರು  ಹಲ�ಾರು �ಂಗಳ�ಗಳನು�  �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.  �ಾ� �ೆ�ಂ�� ಮತು�  ಮಗು  
�ದ��ಲ���ಾ�ಗ ಅದ�ೆ�  �ೊಸ ಆ�ಾರ ಪ�ಚಯವನು�  ಬಲವಂತ�ಂದ �ಾಡ�ೇ�.  

ಮಗು��ೊಂ��ೆ  �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು�  ದ�ವಗಳನು�  ಪ�ಯ��ಸು�ಾಗ ,  �ಾ�ಾಗಲೂ ಅದರ ಕು�ತು 
�ಳ�ವ��ೆಯುಳ�  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 100 ಪ��ಶತ �ೕ���ಾರ�ೆಯನು�  ಒದ��. �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು�  ದ�ವಗಳನು�  
ಪ�ಯ��ಸು�ಾಗ ಮಕ�ಳ�  �ೆಮ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ಸಬಹುದು. �ೕ�ಾ�  �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ  ಮತು�  
ಸುರಕಷ್�ೆ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಹ��ರದ��ರುವ�ದು ಅ� ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ . 

ಸ�ಾಯಕ ಸಲ�ೆಗಳ� 

 ಮಗು��ೆ  �ೊ ಸ ಆ�ಾರವನು�  ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ ,  ಅದನು�

�ೇ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಕು�ಯಲು  �ೕಡುವ �ದಲು ಅದನು�

ಮುಟ�ಲು  ,  �ೋಡಲು ಮತು�  �ಾಸ�ೆ  ಗ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ

�ೊ�.

 ಪ�ಸು�ತ �ೇ�ಸುವ ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು�

ಪ�ಚ��.

 �ದಲ �ಾ��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ,

ಮಗು��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಸ�ಲ��ೇ �ೕ�.

 ಮಗುವ� �ಾಂತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ಾ�ಗ �ಾತ�  �ೊಸ

ಆ�ಾರ �ೕ�.

 �ಮ� �ದಲ ಪ�ಯತ�ದ�� ಮಗು �ೊಸ ಆ�ಾರ

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ದ��ೆ  ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ೆ�.

�ಾಣಬಹು�ಾದ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: 

Ø �ೆಮು���ೆ

Ø ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು

Ø ಸ�ಟ��ಂಗ್

Ø �ೇ�ೆ ಬಣ��ೆ� �ರು�ಸುವ�ದು

Ø ಉ��ಾಡುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಡುವ�ದನು�

���ಸುವ��ಲ�

Ø �ೇವ ಧ�� ಗುಣಮಟ�

Ø �ೕ�ನ ಕಣು�ಗಳ�

Ø ಮುಖದ�� ಕ�ೋರ�ೆ

Ø �ೊಸ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಪ�ಚ��ದ ನಂತರ

ಅ�ಾ�ೋಗ�




