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9 ಎಲ್ 2: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಕರಪತ�ಗಳ� �ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಂವಹನ 

ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ ��� ಮಕ� ಳ �ವಹನ15 

�ಕ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಬಯ�ೆಗಳನು� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಸಂವಹನ �ಾಡಲು ಹಲವ� �ಾಗ�ಗಳನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ. ಶಬ�ಗಳ�, 

�ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗಳನು� (ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ, �ಾವ� �ನ�ಲು �ದ� ಇರುವ 

ಮತು� ಸಂ�ಾದಗಳನು� ಆನಂ�ಸುವ ಮತು� ಅವ��ೆ ��ಾಮ �ೇ�ಾ�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ� ತುಂ�ರುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ 

��ಸು�ಾ��ೆ. ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ�. ಮಗು  �ಾತ�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಮಕ�ಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು���ಾಗ ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� 

ಸಂವಹನ �ೆಚು� ಯಶ���ಾಗುತ��ೆ. ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ಮ� ಪ�����ಗಳನು� 

�ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡಲು ಈ �ಾಟ್� ಮತು� �ೕ�ೋಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ� ಬಳ�. 

�ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ ಮತು� ಇತರ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸೂಕಷ್��ಾ��ೆ. ಈ �ೈ��ಯ�� ಹಂಚ�ಾದ ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ೕ��ೆ: 

① �ೊಡ���ೊಳ����ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� – "�ೆ� ಟು �ೋ" ಸೂಚ�ೆಗಳ�

② �ೊಡ���ೊಳ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� – “�ೆ� ಟು �ೆ�ೕಕ್” ಸೂಚ�ೆಗಳ�

�ಡ����� ��ಯ  �ಚ�ಗ� �ಡ���ಳ� ದ  �ಚ�ಗ� 

o ಕಣು�ಗಳ� ಪ��ಾಶ  ಮತು� ಅಗಲ�ಾಗುವ�ದು

o ಹುಬು�ಗಳ� ಮೃದು�ಾದರೂ ಎತ�ರ�ೆ� ಏ�ಸುವ�ದು

o ಮುಖದ �ೊಳಪ�

o ನಗು��ರುವ

o ಇತರರನು� �ೋಡುವ�ದು

o �ಲ �ಲ ನಗುವ�ದು

o ಕೂ�ಂಗ್ ಮತು� ಬ��ಂಗ್ (ಸಂ�ೋಷದ ಶಬ�ಗಳನು�

�ಾಡುವ�ದು)

o �ೕ�ಂಗ್ ಶಬ�ಗಳ� (�ೕರು��ೆ, ತು�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ

�ಾ��ೆಯನು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು)

o ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮತು� ಆ�ಾರ

ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಕ�ೆ�ೆ �ರು�ಸುವ�ದು

o �ಾ��ೆ �ೈ ಒಯು�ವ�ದು

o ಗಲ�ದ ಅ�ಯ�� �ೈಗಳ�

o �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈ

o �ೈಗಳ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳ� ಸ�ಲ�ಾ�

�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಕ�ೆ�ೆ

ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳನು� ತಲುಪ�ವ�ದು

o ನಯ�ಾದ, ��ಾನ�ಾದ �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� (ಜ��,

���ಾ�ರುವದು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯುತ�ರುವ��ಲ�)

o ಮಂದ�ಾ� �ಾಣುವ ಕಣು�ಗಳ� ಮತು� ಮುಖ

o ಉ��ದ ಅಥ�ಾ ಇ�ದ ಹುಬು�ಗಳ�

o ಮುಖದ ಕ�ೋರ�ೆ (ಗಂ�ಕು�ವ�ದು), ಕು�ಯುವ�ದು, ಅಳ�ವ�ದು

o ಸುಕು�ಗ��ದ ಹ�ೆ

o ಕಣು�ಗಳನು� �ಟು�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ���ಾ� ಮುಚು�ವ�ದು

o ಇತರ�ಂದ ದೂರ �ೋಡುವ�ದು

o ತು� ಸಂ�ೋಚನ (ತು�ಗಳನು� ಒ���ೆ ���ಾ� ��ಯುವ�ದು)

o �ೇಗ�ಾ� ಉ��ಾಡುವ�ದು

o �ೆ��ದ �ೕರುವ ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಚಲ�ೆಗಳ�

o ಗ���, ಗುಸುಗುಸು

o �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ತ�ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ದು, ಉಗುಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಂ�

�ಾಡುವ�ದು

o ಆಕ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಕ���ೆ

o ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುವ�ದು

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ�ಂದ ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ರು�ಸುವ�ದು

o ��, ಕಣು� ಅಥ�ಾ ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ �ಂ�ಾಗ�ೆ� �ೈ ಒಯ�ವ�ದು.

o �ೈಯನು� ಅ�ಾ��ಸುವದು  (�ೈಗ�ಂದ “ಇಲ�” ಸಂ�ೇತ)

o ಒ���ೆ �ೈಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದು

o �ೆರಳ�ಗಳನ� �ಸ��ಸುವ�ದು

o ಸ�ಂತ ಬ�ೆ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೇಹವನ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು

o �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೋಳ�ಗಳನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ�

�ೕಸುವ�ದು
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o ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರನು� ದೂರ ತಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಎ�ೆಯುವ�ದು

o �ೋಳ�ಗಳ�  ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲುಗಳ� �� ��ಯುವದು ಮತು� ದೂರ ತಳ��ವ�ದು

o �ಾಲು ಒ�ೆಯುವ�ದು

o �ೆವಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ದೂರ �ೋಗುವ�ದು

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೇಗ�ೆ ���ಸುವ�ದು

�ಡ����� ��ಯ �ಚ�ಗ� :

�ಖದ �ಳ�        ಪ� �ಶ�ನ�ದ, ಅಗಲ�ದ ಕ�� ಗ� 

ನ��� �ವ ಮ��  ��� �ಒ�� ವ ��ಂದ ���  ಆ���ರರ ಕ�� ತ� 
������ 

�ೊಡ���ೊಳ����ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮಗು��ೆ ಹ��ಾಗು���ೆ ಮತು�  ಅದು ���ಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು 

�ದ��ಾ��ೆ. 

ಒಂದು ಮಗು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ���ಾಗ, ಅದು ಆ�ಾರ �ೇ�ಸಲು ಮತು� ಪರಸ�ರ ���ಯನು� �ೕಡಲು 

ಅದು �ಮ�ೆ ��ೕನ್ �ಗ�ಲ್ �ೕಡು���ೆ ಎಂದಥ�. . 

ಇತರರ��  �ೕ��� 
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�ಡ���ಳ� ದ �ಚ�ಗ� 

ಮಗುವ� �ಾನು ಹ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಳ�ವ�ದು. ಮಗು ಅಳ�ವ�ದ��ಂತ 

ಮುಂ�ೆ ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಸಮಯದ�� ಮಗು 

�ಾಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕವ� ಸುಲಭ�ಾ� ���ಸಬಹುದು. ಮಗು�ನ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗಮ�ಸು��ೕ�. ಗ��ಾರದ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನ�ಲ�.

ಅ�ವ ಅಥ� ���ೕ� 
�ಖ 

�ೊಡ���ೊಳ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪರಸ�ರ ���ಯು ಅ��ಾದ 

ಪ��ೋದ�ೆಯ ಸಂ�ೇತಗ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುತ��ೆ. 

ಒಂದು ಮಗು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ���ಾಗ, ಅದು ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದನು� ���ಸಲು, ಅದ�ೆ� ��ಾಮ 

�ೕ� ಮತು� �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಸೂ�ಸು���ೆ ಎಂದಥ�. ಈ ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ ಅನು� �ೋ�).  

�ರ�ಗಳ �ಸ� ರ� ಆಕ���� 

ಸ� � �ಗಳ��  
������ �� 

ತ� ������ ಮ��  ��� ಗ�� ದ 
ಐ�� ೕ 

��� ಗ�� ದ ಐ�� ೕ ಮ��  �ಗಳ��  
��� ����ಂ� �ೕ��� 






