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भाग ४- प�रिश� 
प्रकरण ९– प�रिश� 

⇒ ९अ- आहारा�ा �मतेचे वेळापत्रक
⇒ ९ब- मुला�ा वाढी�ा िवकासाचे ट�े
⇒ ९क- पदाथा�चे प्रकार आिण पेयांचा दाटपणा
⇒ ९ड- िवशेष अ� आिण पेयांची यादी
⇒ ९ई- पदाथा�चे �प बदलणे
⇒ ९फ़- आहार प्रगतीचे माग�दश�क
⇒ ९ग- पूरक आहाराचे सामा� घटक
⇒ ९ह- चम�ाचा त�ा
⇒ ९इ- यो� �स्थती आिण आहारासाठी न�ा क�ना
⇒ ९ज- आहाराची धोरणे आिण तंत्र
⇒ ९ख- मुलांना जागं करणे आिण शांत कर�ासाठी काही उपक्रम
⇒ ९ल-१- संगोपक आिण इतरांसाठी काही सूचना-�नपान
⇒ ९ल-२- संगोपक आिण इतरांसाठी काही सूचना-आहार आिण संवादा�ा काही सूचना
⇒ ९ल-३- संगोपक आिण इतरांसाठी काही सूचना-घास आिण घोटाचा आकार
⇒ ९ल-४- संगोपक आिण इतरांसाठी काही सूचना-आदश� �स्थतीची यादी
⇒ ९ल-५- संगोपक आिण इतरांसाठी काही सूचना-दातांची (तोडंाची) िनगा
⇒ ९म : आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा आिण उपाय- त�े
⇒ ९न-मुलांनी िकती खावे?

प्रकरण १० – या पु��केत वापरलेल्या श�ांची यादी 

प्रकरण ११– फोटो आिण प्रतीके –शे्रय 

प्रकरण १२–या पु��केसाठी आधारभूत असलेले अभयस आिण �ां�ा 
साईट 
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९अ : आहारा�ा�मतेचेवेळापत्रक:खाणेआिणिपणे: ज�ापासूनते३६मिहनेवयापय�त 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आहार (० – ६ मिहने) ⇒ फ� �नपान िकंवा फॉ�ु�ला  
 

प्रकार आिण घनता  ⇒ �नपान िकंवा  फॉ�ु�ला दुधाची 
घनता  

�मता  ⇒ ज�तः शोषणे आिण िगळणे  
⇒ पेय शोध�ासाठी प्रिति�� िक्रया  

आहार  
(६–७ मिहने) 

⇒ वयानुसार घन आहाराची ओळख  
⇒ �नपान आिण फॉ�ु�ला दुधावरच 

प्राथिमक अवलंबून 

प्रकार आिण घनता  

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर पातळसर 
पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 

�मता  
⇒ बस�ासाठी आिण खा�ासाठी मानेची 

आिण डो�ाची वाढलेली ताकद 

आहार (७–९ मिहने) 
 

⇒ जा� िविवध प्रकारचे अ� घेते  
⇒ िदवसभरात जा� प्रमाणात अ� आिण पेय 

घेते . 

प्रकार आिण  
घनता 

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर पातळसर 
पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 
⇒ बारीक तुकडे केलेले ओलसर घन पदाथ�  
⇒ मऊ आिण चावता येतील अशा आकाराचे 

पदाथ� 

�मता  

⇒ चघळ�ाची प्राथिमक अवस्था िवकिसत 
होते . 

⇒ बाटली िकंवा कप हाताने ध�न �तः 
हाताने िप�ाचा प्रय� करते . 

० ते ६ 
मिहने  

६-७ 
मिहने  

७ ते ९ 
मिहने  
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आहार 
(८–१० मिहने) 

⇒ जा� िविवध प्रकारचे अ� घेते 
⇒ िदवसभरात जा� प्रमाणात अ� आिण पेय 

घेते . 

प्रकार आिण घनता  

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर पातळसर 
पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 
⇒ बारीक तुकडे केलेले ओलसर घन पदाथ�  
⇒ मऊ आिण चावता येतील अशा आकाराचे 

पदाथ� 

�मता 

⇒ चघळ�ाची प्राथिमक अवस्था िवकिसत 
होते . 

⇒ काही पदाथ� दातांनी आिण िहर�ांनी 
चावून खाते . 

 
आहार  
(१० -१२  मिहने) 

⇒ खूप िविवध प्रकारचे अ� घेते आिण 
वाढीत यश िमळवते 

प्रकार आिण घनता 

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर पातळसर 
पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 
⇒ बारीक तुकडे केलेले ओलसर घन पदाथ�  
⇒ मऊ आिण चावता येतील अशा आकाराचे 

पदाथ� 

�मता 

⇒ नळीने िपऊ शकते  
⇒ �तः बोटांनी उचलून खाते आिण 

भां�ांचा वापर करायचा प्रय� करते  
⇒ जा� न सांडता कपातून िपते .  

आहार 
(१२ ते १८  मिहने) 

⇒ खूप िविवध प्रकारचे अ� खा�ात यश 
िमळवते   

प्रकार आिण घनता 

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर पातळसर 
पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 
⇒ बारीक तुकडे केलेले ओलसर घन पदाथ�  
⇒ मऊ आिण चावता येतील अशा आकाराचे 

पदाथ� 

�मता 

⇒ नळीने िपऊ शकते  
⇒ �तः हाताने जेव�ाचा प्रय� करते  
⇒ जा� न सांडता कपातून िपते .  

१० ते 
१२ 

मिहने  

१२ ते 
१८ 

मिहने 

८ ते 
१० 

मिहने  
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आहार 
(१८-२४ मिहने) 
 

⇒ खूप िविवध प्रकारचे अ� वाढ�ा 
कुशलतेने खाते . 

प्रकार आिण घनता 

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर 
पातळसर पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 
⇒ बारीक तुकडे केलेले ओलसर घन 

पदाथ�  
⇒ मऊ आिण चावता येतील अशा 

आकाराचे पदाथ� 

�मता 

⇒ बोटे आिण भांडी जा� नीट वापरता 
येतात . 

⇒ जा� न सांडता कपातून िपते . 

आहार 
(२४–३६ मिहने) 

⇒ खूप िविवध प्रकारचे पदाथ� कोणा�ाही 
मदतीिशवाय खाते 

प्रकार आिण घनता 

⇒ दुसरे काही सांिगतले नसेल तर पातळसर 
पदाथ�  

⇒ मऊ िगरिगट घन पदाथ� 
⇒ बारीक तुकडे केलेले ओलसर घन पदाथ�  
⇒ मऊ आिण चावता येतील अशा आकाराचे 

पदाथ� 

�मता 

⇒ बोटे आिण भांडी वाप�न मदतीिशवाय 
खाते . 

⇒ तोडंा�ा �ायंू�ा खा�ािप�ासाठी 
आव�क सव� �मताम�े  पूण� पारंगत   

१८ ते 
२४ 

मिहने  

२४ ते 
३६ 

मिहने 



 

 

 



प्रकरण ९ I िवभाग ९ब: मुला�ा वाढी�ा िवकासाचे ट�े 
  

303 

९ब : मुला�ा वाढी�ा िवकासाचे ट�े आिण लाल िनशाण 
मुला�ा शारी�रक िवकासाचा)�ा�ा �ायंूची हालचाल आिण �स्थती (�ा�ा आहारा�ा �मतेम�े मह�ाचा भाग 
असतो .सश�पणे वाढलेलं मूल उ�म�रतीने आहार घेऊ शकते .मुला�ा िवकासाकडे नीट ल� �ा.जर काही िबघाड 
असेल तर तो लवकर ल�ात आल्याने �ावर चटकन उपाय होऊ शकेल.�ामुळे मुलाचा आहार तर सुधारेलच पण एकूणच 
�ाची वाढ चांगली हो�ास मदत होईल. खाली वाढीचे ट�े िदले आहेत आिण काही सम�ा दश�वणारी लाल िनशाणे 
िदली आहेत.  िवकास ही एक प्रक्रीयंा आहे आिण वाढी�ा प्र�ेक ट�ावर मुले िविश� �मता प्रा� करतात. ब�तेक 
सव� मुले हे ट�े  �व�स्थत पार पडतात पण काही मुलांना मात्र हे ट�े पार कर�ात अडचणी येऊ शकतात.  
 

 

 

 
 
पोटावर झोपून डोके वर उचलते.हातावर रेटा 

देते. 
 

 
कडक पाय . 

नेहमी वळलेल्या मुठी . 
डोके उचलू शकत नाही. . 

 

 
डोके आिण शरीर वाकलेले. आिण एकाच 

बाजूला वळलेले. 
 

 
डोके सरळ ठेवते.. 

आधाराने सरळ बसू 
शकते. .  
आरामात असते पण 
�स्थतीकडे ल� �ायला 
हवं. 
 

वाकलेली पाठ 
डोके आिण 
शरीर सरळ 
ठेवणे कठीण  
 

 
कडक शरीर आिण /िकंवा 
पाय , पायाची अढी, हात 
छातीपासून लांब मागे वळलेले. 
 

 
आपलेआपण उठून बसते 
आिण दो�ी हात पस�न 
झेपावते. . 
  

सरळ बसणे जमत नाही. 
वाकलेली पाठ िकंवा कमानदार 
शरीर आिण पाठ .डोके सरळ 
ठेवता येत नाही.कडक हातपाय 
आिण टोकदार बोटे. 
 

  
 
�तःला वर खेचते आिण 
उभे राहते.रंगते. 
  

 
सरळ उभे राहणे कठीण जाते. कडक हातपाय 
आिण टोकदार बोटेरांगू शकत नाही.रांगताना 
शरीराची एकच बाजू वापरते. 

 
 
उभे राहते  
चालते  
 

  
कडक हातपाय. 
चव�ावर चालते. 
सरळ बसलेले असताना एका बाजूला झुकते. 
काही धर�ासाठी एकच हात पुढे करते.  
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९क :पदाथा� चे प्रकार आिण पेयाचा दाटपणा –�� उदाहरणे 

अ�पदाथ� आिण पेयांचे िविवध प्रकार असतात. �ा मुलांना आहारा�ा खा�ािप�ा�ा सम�ा असतात 
�ां�ासाठी यो� प्रकारचे आिण घनतेचे पदाथ� िनवडणे हा एक सोपा आिण सुरि�त असा आव�यक माग� आहे.  

पदाथा�चे प्रकार 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

िगरिगट 

मऊ आिण चावून खाता ये�ाजोगे 

ओलसर बारीक तुकडे 

रोजचे जेवण 
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पेयाचा दाटपणा 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                    

 

  

पातळ पेय िकंिचत दाटसर पेय 

म�म दाटसर पेय 
 

 

दाट पेय सवा�िधक दाट पेय 
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     १पातळपेय         २िकंिचत दाटपेय       ३सौ� दाटपेय       ४म�म दाटपेय        ५ सवा�िधक दाटपेय  
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िवशेष अ� आिण पेयांची यादी 

अ�पदाथ� आिण पेय वेगवेग�ा प्रकारच� असतात. मुलांसाठी अ�ाचा यो� पोत आिण पेयाची यो� घनता शोधणे 
एक सोपा आिण सुरि�त माग� आहे.  �ामुळे मुलाची �मता आिण शारी�रक  गरजा बघून �ा�ासाठी कोणते 
अ� आिण पेय यो� आहे हे ठरवताना संगोपकाला वेगवेग�ा अ�पदाथा�ची आिण पेयांची मािहती असणे आव�यक 
आहे. खाली िविवध प्रकार�ा आन आिण पेयांची यादी िदली आहे. हे पदाथ� तुम�ा आजूबाजूला िमळू शकतात. 
मुलांसाठी यो� आहार िनवडायला ही यादी माग�दश�क ठरेल.  

 
घन आहाराचे  प्रकार  अ�पदाथ�  अ�पदाथ�  

 
 
 
 

िगरिगट/अितशय दाट 

o एकत्र बारीक केलेल्या भा�ा  
(गाजर,रताळी,भोपळा,मटार,पाल
क,तूर,श�गा इ.)  

o एकत्र बारीक केलेली फळे  
(पीच,केळं,आंबा, 
टोमॅटो,िकवी,मनुके,िचकू,पपई 
इ.)  

o बारीक केलेले मांस  
(िचकन,बीफ,टक�,पोक� ,मटण) 

o सफरचंदाचा खीस  
o सांजा  
o िगरिगट केलेले मांस   

o रवाळ ध�,दिलया (ओटिमल, 
ग�ाचे स�, तांदूळ िपठी,फळं) 

o सूप आिण न वाहणारे रस  
o योगट�  
o दही  
o ताक 
o ल�ी  
o दा�ाचे कूट 
o म�ा�ा ला�ा  
o �रकोटा चीज  
o मऊ कु�रलेले कॉटेज चीज  
o कु�रलेला बटाटा 
o बाळासाठी बाजारातले खाणे 

 
 
 

बारीक ओलसर तुकडे  

o �खमा  
(िचकन,बीफ,टक�,पोक� ,मटण) 

o हवाबंद किलजा 
(ओलसर,कु�रलेले) 

o हवाबंद मासे  (कु�रलेले,ओलसर 
आिण हाड िवरिहत ) 

o कु�रलेले पांढरे मासे (कॉड, 
िटलािपया, हॅडॉक, नारंगी रफटी) 

o रवाळ धा�ांचे लाडू 

o बारीक वाटलेल्या 
भा�ा,(बटाटे,गाजर,श�गा,पाल
क इ)  

o एकत्र बारीक वाटलेली फळे  
(पीच,केळं,आंबा, बेरी इ.)  

o अंडी िकंवा त�म पदाथ�  (चुरा ) 

 
 
 

नरम आिण चावून 
खाता ये�ाजोगे  

 
o िशजवलेले नरम मांस 

(िचकन,बीफ,टक�,पोक� ,मटण 
इ.) 

o सुकट मासे (कॉड, टूना, हलीबुट, 
हॅडॉक) 

 
o वाफवलेल्या िकंवा उकडलेल्या 

भा�ा  (गाजर, लाल मुळे, 

िहर�ा 
श�गा,मटार,कोबी,�ॉवर, 
ब्रोकोली,इ.) 

o नरम चीज  
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o कु�रलेली फळे  (केळी, अॅ�ॅकॅडो
आंबा,बेरी,पीच, मोसंब इ.)

o अंडी(उकडलेली,कु�रलेली,तळ
लेली)

o ओलसर िभजवलेला पाव
o नुडल्स आिण भात

रोजचा आहार 
o सव� प्रकारचे मांस, मासे,भा�ा,

श�गा,दाणे
o फळे,डाळी,अंडी,चीज,पाव,

धा� इ.

पेयाचा दाटपणा  उदाहरणे  

पातळ 
o पाणी
o काहीही न घातलेले चहा, कॉफी
o मटणाचा र�ा

िकंिचत दाट 
o �नपान
o फॉ�ु�ला

सौ� दाट 

o फळांचे रस-पीच्,पेअर,संत्री,अननस, आंबा इ.
o टोमॅटो रस
o दूध  (गायीचे, सोया,भात,अंबाडी आिण नारळाचे दूध,)

म�म दाट 
o फळांचा दाटसर रस
o गुरगु�ा भात
o क्रीमयु� सूप (पालक, बटाटा, शतावरी, �ॅश, टोमॅटो इ.)
o र�ा, सॉस,िसरप (न वाहणारे)
o मध

सवा�िधक दाट 

o एकत्र बारीक वाटलेल्या भा�ा  (गाजर,लाल मुळे,िहर�ा श�गा,
भोपळा,मटार,तूर,श�गा इ.)

o एकत्र बारीक केलेली फळे  (पीच,केळं,आंबा, टोमॅटो,िकवी,मनुके,िचकू,पपई
इ.) 

o िशजवलेले नरम मांस (िचकन,बीफ,टक�,पोक� ,मटण इ.)
o योगट�
o दही
o ताक
o ल�ी
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९ ई : पदाथा� चे �प बदलणे 

काही मुलांना खा�ािप�ाम�े काही अडचणी येतात �ां�ासाठी अ�ाचा यो� प्रकार शोधणे हाच एक सोपा आिण 
सुरि�त माग� आहे.  

अ�ाचे िविवध प्रकार आिण पेयांचा वेगवेगळा दाटपणा असतात. ते खरंतर नैसिग�क असतात. पण मुलाची �मता 
आिण शारी�रक गरजा बघून �ा�ासाठी कोणते अ� आिण पेय यो� आहे हे ठरवताना बाळा�ा िविश� 
गरजांसाठी �ात बदल करतायेतो. हा बदल भांडी, िम�र, रवी, आिण घ�पणा आणणारे पदाथ� वाप�न करता 
येतो.  

अ� पदाथ� आिण पेयाला घ�/दाटपणा कसा आणायचा?  
①  पदाथा�ला दाटपणा देणाऱ्या िनसग�तः िमळणाऱ्या गो�ीचंा वापर करणे 
②  पदाथा�ला दाटपणा देणाऱ्या कृित्रम गो�ीचंा वापर करणे 

 

दाटपणा देणाऱ्या नैसिग�क गो�ी  
 

इतर गो�ीमं�े िमसळल्यावर �ांना दाटपणा देणाऱ्या िनसगा�त आढळणाऱ्या पदाथा�चा यात समावेश होतो.  
 

दाटपणा देणाऱ्या नैसिग�क गो�ी मह�ाची द�ता 

िशशंुसाठीचे कोरडे धा� (तांदूळ, बाल�,  

ओटमील, िमश्रण  (- दळलेले िकंवा चूण� केलेले  

o ला�ा केले�ा नकोत . 
o �� दुधात वापरायचे नाहीत . 
o १२ मिह�ां�ा आत�ा मुलांसाठी 

जेली, िडंक, आरा�ट, बटाटा, रताळे, मका यांतील िप�मय 
पदाथ�, पीठं, िबयांची सालं, काज�नन  ) आईरीश मॉस( 

o १२ मिह�ांपे�ा मो�ा पण अॅलज� नसले�ा मुलांसाठी यो�  

दाटपणा ये�ासाठी पदाथा�त द्रव  ) दूध, पाणी, रस (िमसळणे  o १२ मिह�ांपे�ा मो�ा पण अॅलज� नसले�ा मुलांसाठी यो� 

 

दाटपणा देणाऱ्या कृित्रम गो�ी  

पदाथा�ला दाटपणा दे�ासाठी काही कृित्रम गो�ीचंा वापर करता येतो. असे कृित्रम पदाथ� िविश� दुकाने, फाम�सी 
आिण ऑनलाइन खरेदी केले जाऊ शकतात. प्र�ेक उ�ादक �ाचे उ�ादन वाप�न पदाथ� आिण पातळ 
पदाथा�चे दाट कसे करावे यासाठी िविश� सूचना देतात.  

 
बाळ १२ मिह�ांचे झा�ाखेरीज कोणतेही कृित्रम पदाथ� �ा�ासाठी वाप� नका 
.  
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दाटपणा देणाऱ्या कृित्रम गो�ी मह�ाची द�ता 
 
िस�ली िथक, िथक इट, िथकन अप, िथक अॅ� इझी, �ेिम� 
िथकनर असे काही बाजारातील पदाथ�  

 

o १२ मिह�ां�ा पुढ�ा मुलांना  

नैसिग�क पदाथ� वाप�न सौ� दाटपणा (दुधा सारखा ) आण�ासाठी–
माग�दश�क सूचना 

o ६. ३ �ॅम �कंवा १ .५ चमचे िशशंुसाठीचे कोरडे धा� प्रित ३० 
िमली. (१ औसं)फॉ�ु�ला िकंवा पेयात िमसळा.  

उदाहरणे: 
o ९० िमली(३औसं) फॉ�ु�ला बाटलीसाठी : १९ गॅ्रम  ) ४ .

५चहाचे चमचे   / १ .५ टेबलावरचे चमचे(िशशु धा� वापरा  
o १२०िमली(४ औसं) फॉ�ु�ला बाटलीसाठी : २५ .२ गॅ्रम  ) ६ 

चहाचे चमचे   / २ टेबलावरचे चमचे (िशशु धा� वापरा  
o १८०िमली(६ औसं) फॉ�ु�ला बाटलीसाठी : ३७ .८गॅ्रम 

)९चहाचे चमचे   / ३ टेबलावरचे चमचे (िशशु धा� वापरा  
o पेय दुधासारखे दाट िदसायला हवेआिण चम�ातून 
o पा�ापे�ा सावकाश पडायला हवे 

नैसिग�क पदाथ� वाप�न मधासारखा म�म दाटपणा आण�ासाठी – माग�दश�क सूचना  
o १० .५गॅ्रम िकंवा २. ५ चमचे िशशंुसाठीचे कोरडे धा� प्रित ३० िमली.  )१ 

औसं(फॉ�ु�ला िकंवा पेयात िमसळा.  

उदाहरणे: 
o ९० िमली(३ औसं) फॉ�ु�ला बाटलीसाठी : ३१ .५गॅ्रम  ) ७ .

५चहाचे चमचे   / २ .५ टेबलावरचे चमचे (िशशु धा� वापरा  
o १२०िमली(४ औसं) फॉ�ु�ला बाटलीसाठी : ४२ गॅ्रम  ) १० चहाचे 

चमचे   / ३ टेबलावरचे चमचे +१ चहाचा चमचा   ( िशशु धा� 
वापरा  

o १८०िमली(६ औसं) फॉ�ु�ला बाटलीसाठी : ६३गॅ्रम  ) १५ चहाचे 
चमचे   / ५ टेबलावरचे चमचे (िशशु धा� वापरा  

o पेय मधासारखे दाट िदसायला हवे आिण चम�ातून पा�ापे�ा 
सावकाश पडायला हवे . 

 

१२ मिह�ां�ा आत�ा मुलांना खरा मध देऊ नका . 
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१२ मिह�ांपे�ा मो�ा मुलांसाठी पेयाला दाटपणा आणताना माग�दश�क सूचना  
o नैसिग�क दाटपणा िमळव�ासाठी पेयात िकंवा 

िशशु आहारात पाणी, मटणाचा रसा िकंवा रस 
िमसळून गुठ�ा होऊ न देता चांगले ढवळा .
िजतके जा� द्रव घालाल िततके पातळ पेय होईल . 

o योगट� िकंवा पुिडंग)सांजा (म�े पाणी िकंवा दूध 
िमसळून पातळ करा .गुठ�ा होऊ देऊ नका .
िजतके जा� द्रव घालाल िततके पातळ पेय होईल . 

o बटा�ा�ा ला�ा, पावाचा चुरा, पीठ िकंवा चुरलेले 
वेफस� भा�ां�ा रसात, सूपम�े आिण मांसात 
घातले तर दाटपणा येतो .गुठ�ा होऊ देऊ नका .
िजतके जा� द्रव घालाल िततके पातळ पेय होईल . 

दाटपणासाठी सूचना  
①  बाटली िकंवा कपात पेय जोरजोरात 

हलवा . 
②  कप, चमचा िकंवा डाव वाप�न पेयात 

द्रव िमसळून हलवा . 
③  सगळी पेयं काही िमिनटे �स्थर रा� �ा . 
④  पेयाचे तापमान बदल�ास �ाचा 

दाटपणा बदलतो .नीट पहा आिण 
�ानुसार तापमान बदला . 

⑤  पेयात दाटपणा आणणारे पदाथ� 
िमसळताना सावकाश िमसळ �णजे 
गुठ�ा होत नाहीत . 

⑥  काही पेय थो�ावेळानेपरत 
हालवूनएकत्र करावी लागतात .बाळाला 
दे�ाआधी खात्री करा . 

⑦  पेय खूप पातळ वाटलं तर अजून थोडा 
पदाथ� िमसळून हवा तेवढा दाटपणा 
आणा . 

⑧  पेय खूपच दाट झालं तर थोडं पातळ द्रव 
)पाणी, मटणाचा र�ा, फॉ�ु�ला, दूध, 
रस (घालून यो� दाटपणा आणा . 

⑨  िशशु आहार �� दुधात िमसळू नका .
ते जा�च पातळ होईल . 

⑩  मुलाला दे�ाआधी थोडाच वळ पेय दाट 
करा . 

⑪  जर असं दाट केलेलं पेय बाटलीने �ायचं 
असेल तर �ा�ामुळे बूच चोदंत नाही 
ना हे बघा .जर पु�ा पु�ा असं झालं तर 
जा� प्रवाही  ) वर�ा 
पातळीवरचं /मो�ा िछद्राचं (बूच वापरा . 

⑫  दाट पेय पाज�ासाठी बुचाचे भोक 
कापून मोठे क� नका .�ा ऐवजी 
मो�ा आकाराचे बूच �ा . 

⑬  आई�ीम, जेली, बफा�चा तुकडा 
िवतळून पातळ होतात .�ा मुलांना 
पातळ पेय िगळ�ाची सम�ा आहे 
अशा मुलांना हे पदाथ� देऊ नका .

 
 
  



प्रकरण ९ I ९ ई : पदाथा�चे �प बदलणे 
 

314 

िगरिगट पदाथ� कसे बनवावे?  
िगरिगट पदाथा�ची वैिशष्�े  िगरिगट पदाथ� बनवाय�ा माग�दश�क सूचना  

 
• सहसा भां�ातून खाल्ले जाते.  
• कप िकंवा नळीने खाता येत नाही.  
• चघळ�ाची गरज नसते.  
• गुठ�ा नसलेले मऊ नरम 
• ओतता येत नाही.  
• चम�ातून ताटलीत एक घासभर 

पडते. अआक्र तसाच राहतो.  

 
①  भा�ा आिण मांस चांगले िशजवा पण अितिशजवू 

नका. कारण अित िशजवल्याने भा�ा पचपचीत 
होतात तर मांस कडक होते.  

②  �� डर िकंवा फूड प्रोसेसर म�े घाला. .  
③  सु�वातीला थोडेसेच द्रव घाला. .  
④  झाकण लावून मऊ होईपय�त िफरवा. .  
⑤  िगरिगट खूप घ� झाले तर थोडे द्रव अजून घाला.  

 िगरिगट पदाथ� बनवाय�ा सूचना  
o मांस आिण मा�यांसाठी  

(अ) नवीन आिण भूक वाढवणारी चव तयार कर�ासाठी वेगवेग�ा सॉस आिण द्र�ांचा वापर करा.  
(ब) मांसाचे तुकडे (िचकन) िकंवा मासे (टूना), िचरलेली भा�ा, िप�मय पदाथ� (पीठ, बटाटा िकंवा 
पा�ा) आिण बऱ् याचदा कुरकुरीत व�ंूचे(कॅसरोल िडश)िगरिगट बनवता येते.  
(क) कठीण, वाळले�ा, कडक मांसाचा वापर टाळा.  
(ड) कोबंडी िकंवा बदकाची �चा वापरणे टाळा.  

o भा�ांसाठी : 
(अ) भा�ा मऊ होईपय�त उकडा िकंवा वाफवा. जा�ीचे पाणी िगरिगट बनव�ाठी ठेवून �ा.  
(ब) बटा�ाचे िगरिगट बनव�ाठी लोणी, मलई, कोमट दूध, मटणाचा र�ा, िशजवलेले पाणी 
वापरा.  
(क) ब्रोकोली, कोबी, �ॉवर, गाजर सार�ा भा�ा वेगवेग�ा आकष�क चावीसंाठी एकत्र करा.  
(ड) काही भा�ा सालासकट िगरिगट बनव�ाठीवापरता येत नाहीत 
 (ई) कच्�ा कडक आवरण आिण िबया असलेल्या भा�ा िगरिगट बनव�ाठीघेऊ नका.  
 

o फळांसाठी:  
(अ) हवाबंद फळे वापरणार असलं तर पाणी काढून िगरिगट बनव�ाठीवापर.  
(ब) काही फळे पुिडंग, योगट�, दही, �रकोटा िकंवा कॉटेज चीज म�े िमसळून जेवणाचा आनंद 
वाढवा.  
(क) कच्�ा कडक आवरण आिण िबया असलेली फळे िगरिगट बनव�ाठीघेऊ नका.  

o धा�ासाठी :  
(अ) िगरिगट बनव�ाठी नूडल्स िकंव तांदूळ खूप मऊसर िशजवा.  
(ब) िगरिगट बनवलेले नूडल्स िकंवा भात मांस, भा�ा आिण फळांबरोबर एकत्र क�न छान चिव� 
जेवण बनवा.  
(क) सव� प्रकारचे पाव टाळां.  

o सूप आिण भा�ां�ा रसासाठी : 
(अ) िगरिगट बनवताना सव� भा�ा, फळे, नूडल्स, भात, मांस ,मासे यातले पाणी गाळून �ा.  
(ब) गळून घेतलेले पाणी, भा�ांचे रस िकंवा मटणाचा र�ा हळूहळू िगरिगट बनवताना घाला.  
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चव वाढव�ासाठी : िगरिगट बनवतानावेगवेगळे सॉस, कोिथंबीर आिण मसाले 
घाल�ाचा प्रय� करा ..  

उ�ांक वाढिव�ासाठी :िगरिगट बनवतानालोणी, तेल, उ� चरबीयु� दूध उ�ादने , 
सजावटीचे पदाथ�आिण क्रीम घाल�ाचा प्रय� करा:  

बारीक केलेले ओलसर पदाथ� कसे बनवायचे?  
 

मऊ आिण चावून खाता ये�ाजोगे पदाथ� कसे बनवावे ?  

 

 

 

 

 

 

  

बारीक ओलसर पदाथा�ची वैिशष्�े बारीक ओलसर पदाथ� कर�ासाठी सूचना 
 

o वाटी, ताटली, भांडी, चॉप��क, 
चमचे वाप�न खाता येते . 

o ताटलीत पदाथा�ची मूद वाढता येते . 

o काही छो�ा गुठ�ा असू शकतात . 

o िजभेने चाटूनघेता येते . 

o मऊ आिण ओलसर 

o थोडे चघळावे लागते . 

o चाव�ाची गरज नसते.  

 

① भा�ा आिण मांस चांगले िशजवा पण अितिशजवू नका .कारण अित 
िशजव�ाने भा�ा पचपचीत होतात तर मांस कडक होते 
 

② ��डर िकंवा फूड प्रोसेसर म�े घालून िफरवा िकंवा सुरीने अगदी बारीक 
तुकडे करा . 
 

③ तुकडे २ स�टीमीटर पे�ा मोठे नसावे . 
 

④ खायला सोपे जावे �णून जा�ीचे सॉस िकंवा र�ा घालून पदाथ� अिधक 
ओलसर करा,  

मऊ चावून खाता ये�ाजोगे पदाथ� 
वैिशष्�े 

मऊ आिण चावून खाता ये�ाजोगे पदाथ� 
बनवाय�ा सूचना 

 

o वाटी, ताटली, भांडी, चॉप��क, 
चमचे वाप�न हाताने खाता येते . 

o मऊ, नरम, ओलसर आिण चावून 
खाता ये�ासारखे पदाथ�  

o सुरीने कापता येतात . 

o तुकडे क�न कु�रता येतात . 

o चघळावे लागतात . 

o चाव�ाची गरज नसते.  

 

①  भा�ा आिण मांस मऊ होईपय�त िशजवा . 

②  पदाथा�चे सुरीने एकसारखे तुकडे करा . 

③  तुकडे ८ स�टीमीटर पे�ा मोठे नको . 

④  जे�ा काटा वाप�न खा�पदाथा�चे तुकडे दाबले 
जातात ते�ा, नखाचारंग पांढरा झाला पािहजे आिण 
अ� चुरडता आले पािहजेआिण आधी�ा आकारात 
परत येऊ नये . 

⑤  खायला सोपे जावे �णून जा�ीचे सॉस िकंवा र�ा 
घालून पदाथ� अिधक ओलसर करा.  
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९फ़ :आहार प्रगतीचे माग�दश�क 
 

प्र�ेक मुलाला सुरि�तपणे आिण िवचारपूव�क वेगवेगळे पदाथ� आिण पेय चाखून बघ�ाची 
संधी िमळायलाच पािहजे .जर तशी संधी िमळाली नाही तर �ाची खरी �मता आप�ाला 
समजणारच नाही . 

 
आहाराची प्रगती  - संगोपक मुलाला नवीन खा�पदाथ� खा�ासाठी साहा� करतात ते�ा मुलाची आहाराची प्रगती 
होते  . िद�ांग मुलांना िविश� प्रकारचे खा� आिण पेय दे�ाची गरज असते .कोण�ाही मुलासाठी यो� आहाराची िनवड 
के�ाने �ांचे जेवण सुरि�त आिण   आनंददायी होऊ शकते .काही मुले वेगेवगळे पदथ� सहज खाऊिपऊ शकतात पण 
काही मुलांना मात्र सहज खाता ये�ाजोगे पदाथ�च खाता येतात . 

मुलाला वारंवार नवीन पदाथ� देऊन पाहावेत �णजे आपल्याला समजेल की ते नवीन पदाथ� खा�ासाठी तयार झाले 
आहे का नाही.मुला�ा आहारातील प्रगतीसाठी खाली काही माग�दश�क सूचना िदल्या आहेत. 

 

 

 

 

 

आहार प्रगतीचा माग� नकाशा पेय प्रगतीचा माग� नकाशा 

  

सु�वात : मुलाचे 
स�ाचे अ�  

शेवट : आहाराची संभा� 
प्रगती  

सु�वात : मुलाचे 
स�ाचे पेय  

शेवट : पेयाची 
संभा� प्रगती 

  िगरिगट बारीक आिण ओलसर  खूप दाट पेय  म�म दाट पेय  

बारीक आिण ओलसर  मऊ आिण चावून  खाता ये�ाजोगे म�म दाट पेय  सौ� दाट पेय  

मऊ आिण चावून खाता 
ये�ाजोगे 

रोजचे जेवण  सौ� दाट पेय िकंिचत दाटसर पेय  

  िकंिचत दाटसर पेय पातळ पेय  
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आहार प्रगती�ा माग�दश�क सूचना  
① मुला�ा आता�ा जेवणापासून सु�वात करा. 
② शेवटी अपेि�त आहाराची सु�वात छो�ा प्रमाणात करा. सावकाश असू दे.. 
③ मुलाने शेवटी अपेि�त आहार कसा गाठला आहे याचे िनरी�ण करा 
④  सम�ा ?→पु�ा सु�वाती�ा आहाराकडे या. कदािचत मुले तयार नसतील. 
⑤  सम�ा नाहीत ?→अपेि�त आहाराचे छोटे छोटे भाग वाढवत �ा. संपूण� िदवसात अनेक वेळा उ�म 

देखरेखीखाली मूल पुढचा आहार सुरि�तपणे घे�ाचे कौशल्य वाढवतो आहे ना या हे ल� देऊन पहा. 
मुला�ा आहारात प्रगती कर�ाचे काम कधी कधी खूप वेळ घेऊ शकते. काही मुले एकदोन प्रय�ातच 
पुढचा आहार �ीकारतील पण काही मुलांना अनेक मिहने सु�ा लागू शकतात. धीर धरा आिण मुलांची 
तयारी नसेल तर  घाई क� नका. 
 

जे�ा मुलांना नवीन पदाथ� �ाल ते�ा जाणकार संगोपकाने १०० ट�े ल� �ायला हवे. 
मुलाला नवीन आहार घेताना ठसका लागुशातो,खोकला येऊ शकतो िकंवा तो गुदम� शकतो. 
�ामुळे �ाला आधार �ायला संगोपकाने जवळपास राहणेच इ� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

साहा�कारी सूचना 
 

 नवीन आहार खा�ापूव� मुलाला �ाला बघू दे,हात 
लावू दे,वास घेऊ दे.  
 

 नवीन आहारासोबत जुना ओळखीचा पदाथ��ा.  
 
 सुरवातीला अगदी थो�ा प्रमाणात नवीन आहार 

�ा.  
 

 तु�ी भरवत असाल तर अगदी छोटे घास िकंवा 
घोट मुलाला �ा. 
 

 मूल छान आिण  ल� देऊन जेवत असतानाच 
नवीन आहार �ा.  
 

 प्रय� सोडू नका. मूल आ�ा नवीन आहाराला 
नाकारत असेल तर असं नाही की ते कधीच खाऊ 
शकणार नाही. पु�ा प्रय� करा. 

 

अडचणी अशा िदसू शकतात--- 
 

Ø खोकला  

Ø गुदमरणे  

Ø थंुकी उडवणे  

Ø चेहऱ्याचा रंग बदलणे r 

Ø �वास थांबणे िकंवा �वास रोखणे  

Ø आवाज बदलणे  

Ø डो�ात पाणी येणे  

Ø तोडं वेडेवाकडे करणे  

Ø नवीन आहार िदल्यानंतर आजारी पडणे  
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९ग : पूरक आहाराचे सामा� घटक 
 

मुला�ा आहाराला पूरक ठरणारे, तुम�ा आसपास िमळतील असे काही पदाथ� इथे देत आहोत. या यादीचा उपयोग 
क�न तु�ी तुम�ा कल्पनेतून अजूनही काही पदाथ� तु�ी काळजी घेत असलेल्या मुलासाठी िनवडू शकाल.  

 

आहारा�ा बाबतीत अजून काही नािव�पूण� कल्पना वाचा प�रिश� ९ इ म�े  

 

 

आहाराला पूरक यादी  
नवजात िशशु आिण छो�ा मुलांना आहारासाठी काही फार कलाकुसरी�ा व�ू नको असतात .�ांना आपण आहार 
कसा देतो हे जा� मह�ाचंअसतं .या िवभागात आ�ी सव� वयोगटात�ा मुलांसाठी पूरक आहारआिण �ाब�ल�ा 
सूचना देत आहोत . 

 

बाटल्या  
 
सूचना  

① बाट�ांचे िविवध आकार असतात)१२०िमिल .
 /४ औसं , १८० िमली /६ औसं , २७० िमली /९ 
औसं, ३३० िमली /११औसं(छो�ा बाट�ा 
मुलांना आिण संगोपकाला धरायला सो�ा 
जातात .मो�ा बाट�ांम�े जा� दूध मावते . 

② मुलं जसजशी मोठी होतील तसतशी ती जा� 
पेयाचा आहर घेतात .ते�ा मो�ा बाट�ा 
फायदेशीर ठरतात ..  

③ दुभंगलेले ओठ आिण टाळू असले�ा, अकाली 
ज�ाला आले�ा मुलांना वैिशष्�पूण� बाट�ा 
उपयु� असतात . 
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दुभंगलेले ओठ आिण टाळू असणाऱ्या मुलांसाठी चार प्रकार�ा बाट�ा असतात . 

o �े� पॅलेट /िलप नस�र – िमएड जॉ�न 
o डॉ .ब्राउ� �ेशािलटी फीिडंग िवथ वन वे वा� 
o �ेशल नीड्स फीडर  - मेडला 
o िपजन फीडर िवथ वन वे वा� (हे बूच कोण�ाही 

बाटलीला वापरता येते) 
 

�े� पॅलेट/िलप नस�र 
वण�न :दुभंगलेले ओठ आिण टाळू असले�ा मुलांसाठी ही एक 
मऊ आिण लवचीक बाटली आहे .िकंमत खूप कमी असते .
संगोपक बाटली दाबून मुला�ा तोडंात दूध सोडते .यामुळे बाळाला 
दूध ओढून �ावे लागत नाही, जे या मुलांसाठी फार कठीण असते . 

 
वापर�ासाठी सूचना  

① याबाटली सोबत येणाऱ्या लांब, िपव�ा बुचाऐवजी मऊ, छोटं बूच वापरा . 
② या लवचीक बाटलीतून पेय सहज बाहेर आलं पािहजे पण खूप जलद नको . 
③ जे�ा बाळ दूध चोखत असेल ते�ाच बाटली दाबा .बाळ िवश्रांतीसाठी िकंवा �ास घे�ासाठी थांबेल ते�ा 

तु�ीपण थांबा . 
④ बाटलीला दाब देताना �स्थर आिण एकसारखा जोर �ा .३ आकडे मोजा  ) १-२-३  ( . आिण जोर कमी करताना २ 

आकडे �णा .थांबा, बाळ काय करतंय ते पहा आिण पु�ा सु� करा 
⑤ पेयातले हवेचे बुडबुडे बाळ नीट िपट अस�ाचे िनद�शक आहेत . 
⑥ खोकला, गुदमरणे िकंवा फुर�ा काढणे �णजे बाटलीचा जोर जा� आहे आिण वेळही जा� आहे .िकंवा 

दोन दाबा�ा म�े वेळ कमी आहे . 

 

लवकर ज�ाला आलेले बाळ  

लवकर ज�ाला आलेल्या बाळाला 
 सावकाश दूध देणारे बूच यो� ठरते. 
 ‘प्रायमी िनपल्स’ आिण ‘प्रायमी �ेशािलटी  
फीडर’ उपल� असतात. संगोपक अजून काही  
वैिश� असलेल्या बाटल्या (िवशेष गरजेचा फीडर,िपजन 
फीडर) िकंवा सावकाश प्रवाह असणारे बूच,िसरीजं,चमचे,कप 
वाप� शकते 
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बाळाला दूध पाजाय�ा आधीसराव करा !फीडर म�े पाणी घालून दाबून पाहा .
िकती जोर लावून दाबायचे हे जाणून �ायचा हा उ�म माग� आहे . 
 

 

डॉ. ब्राउ� �ेशािलटी फीिडंग िवथ वन वे वाल्व 
वण�न :ही बाटली �ेशलवन वे वा� असलेली असते .दुभंगलेले ओठ आिण टाळू 
असले�ा मुलांसाठी खूप उपयोगी असते .बुचातली झडप बुचात पेय साठलेले पेय 
अडवून ठेवते आिण जे�ा गरज असेल ते�ा बाळा�ा तोडंात उघडते .एरवी हे या 
मुलांसाठी कठीण असते . 

 वापर�ासाठी सूचना : 

① पेय बाटलीत परत न येता बुचात राहते , बाळ ते बूच चोखत राहते आिण 
पेय सहजरी�ा बाळा�ा तोडंात जाते . 

② बाळ �ाला हवे ते�ा थांबून हवे ते�ा दूध िपऊ शकते . 

 

�ेशल नीड्स फीडर  
वण�न:दुभंगलेले ओठ आिण टाळू असले�ा मुलांसाठी खूप उपयोगी असलेली ही बाटली �ेशल वन वे वा� असलेली 
असते   . बुचातली झडप बुचात पेय साठलेले पेय अडवून ठेवते आिण जे�ा गरज असेल ते�ा बाळा�ा तोडंात 
उघडते .एरवी हे या मुलांसाठी कठीण असते .संगोपक सु�ा हवे ते�ा बाटली दाबून बाळाला पेय �ायला मदत क� 
शकते  .) �ेशािलटी फीिडंग िवथ वन वे वा� प्रमाणे (या बाटली�ा बुचाला  Y आकाराची फटअसते .�ामुळे बाळा�ा 
तोडंात पेयाचा प्रवाह बदलू शकतो .िहला  ‘ हेबरमन बॉटल ’असेही�णतात . 

वापर�ासाठी सूचना : 

① पेय बाटलीत परत न येता बुचात राहते , बाळ ते बूच चोखत राहते आिण 
पेय सहजरी�ा बाळा�ा तोडंात जाते . 

② बाळ �ाला हवे ते�ा िवश्रांतीसाठी थांबून हवे ते�ा दूध िपऊ शकते 
③ बाटली दाबून िकंवा  Y आकारा�ा बुचाची जागा बदलून संगोपक दुधाचा 

प्रवाह िनयंित्रत करायला मुलाला मदत क� शकतो . 
④ या लवचीक बाटलीतून पेय सहज बाहेर आलं पािहजे पण खूप जलद नको 
⑤ जे�ा बाळ दूध चोखत असेल ते�ाच बाटली दाबा .बाळ िवश्रांतीसाठी 

िकंवा �ास घे�ासाठी थांबेल ते�ा तु�ीपण थांबा ..  
⑥ बाटलीला दाब देताना �स्थर आिण एकसारखा जोर �ा .३ आकडे मोजा  ) १-

२-३  ( . आिण जोर कमी करताना २ आकडे �णा .थांबा, बाळ काय 
करतंय ते पहा आिण पु�ा सु� करा 

⑦ प्र�ेक बुचावर�ा तीन रेषा प्रवाहाचा वेग िकती आहे हे दाखवतात .जे�ा 
बाळा�ा तोडंात बूच घातले जाते ते�ा Y आकारामुळे प्रवाह िनयंित्रत केला 
जातो . 
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िपजन फीडर िवथ वन वे वा� 
वण�न:दुभंगलेले ओठ आिण टाळू असले�ा मुलांसाठी खूप उपयोगी असलेली 
हे बूच �ेशल वन वे वा� असलेली असते . .बुचातली झडप बुचात पेय 
साठलेले पेय अडवून ठेवते आिण जे�ा गरज असेल ते�ा बाळा�ा तोडंात 
उघडते .एरवी हे या मुलांसाठी कठीण असते 

 

वापर�ासाठीसूचना: 

① दोन आकार : सावकाश प्रवाह असलेले छोटे बूच नवजात िशशंुसाठी यो� आहे .तर ६ आठव�ापे�ा 
मो�ा मुलांना जा� प्रवाहाचे मो�ा आकाराचे बूच यो� ठरते . 

② बूच सैल करणे →जा� वेगाने प्रवाह .  
③ बूच घ� करणे →. कमी वेगाने प्रवाह  
④ पेय बाटलीत परत न येता बुचात राहते , बाळ ते बूच चोखत राहते आिण पेय सहजरी�ा बाळा�ा तोडंात 

जाते . 
⑤ बाळ �ाला हवे ते�ा िवश्रांतीसाठी थांबून हवे ते�ा दूध िपऊ शकते 
⑥ बुचाची बाजू मुला�ा िजभेवर असते तर �ाची कठीण बाजू िहर�ांवर असते . 
⑦ बुचा�ा परीघावरएक खाच  ) एअर ��ट (असते तीबाळा�ा तोडंात बूच ठेव�ासाठी उपयु� आहे .बाटली 

देताना खाच थेट बाळा�ा नाकाखाली असावी . 

बूच  
सूचना: 

① बुचाचे िविवध प्रकार असतात .प्रवाह पातळी)१, २, ३, प्रायमी (आिण 
वेगानुसार  ) जलद, हळू, म�म(.  

② बुचाचे िविवध आकार असतात (आखूड, लांब, �ंद, अ�ंद ). काही बुचे नरम 
तर काही कडक असतात आिण मुलांना कोणते हवे ते घेऊ शकतात . 

③ बुचा�ा वापराप्रमाणे �ातून येणारा प्रवाह बदलतो .बुचाचीपातळी जा� 
असेल)�ा�ा क्रमांकानुसार (तर प्रवह जलद असतो . 

④ प्र�ेक मुलासाठी �ा�ा यो� असे बूच िनवडा .काही मुलांसाठी थो�ा 
थो�ािदवसांनी बूच बदलावे लागेल .तर काही मुलांना अिजबात बदलावे 
लागणार नाही . 
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चोखणी/बूच 
सूचना: 

① मुलाला शांत कर�ासाठी �ा�ा तोडंात 
चोखणी �ायची प�त आहे .�ांचे िविवध 
प्रकार आहेत  .) छोटी, मोठी, दातांसाठी यो� 
अशी (काही मुलांना िविश� चोख�ा 
आवडतात .मुलांना �ांना आवडेल अशी 
चोखणी �ा िकंवा �ांचे हात आिण बोटे चोखू 
�ा . 

② बाळाला जेव�ासाठी तयार करताना िकंवा 
जेवण संपवताना चोखणी उपयोगी ठरते .
मुलांची शोष�ाची इ�ा आिण ताकद वाढावी 
�णूनजेवणाआधी �ांना चोखणी �ा .
बाटलीतले दूध संप�ावर �ाने गोधंळ घालू 
नये �णून �ाला चोखणी �ा . 

③ मुलांना जेवताना िकंवा नंतर चोखणी िदली तर जीईआर   / जीईआरडी �वस्थािपत कर�ात मदत होते . 

चादरी, टॉवेल, दुपटी, �ाफ� , उशा, फोम इ.  
सूचना: 

① जे�ा मुलांना भरवताना जा� आधाराची आिण आरामाची गरज 
असते ते�ा चादरी, टॉवेल, दुपटी, �ाफ� इ .गो�ी ० ते ३ 
मिह�ां�ा बाळाला गंुडाळायला वापर�ा जातात . 

 

② तुम�ा कुशीत िकंवा मांडीत मुलाला घेऊन बस�ासाठी या गो�ी 
िविवध प्रकारे वापरता येतात .बाळ आिण संगोपक जेवाय�ा 
वेळेला आरामात असले पािहजेत आिण या गो�ी �ासाठी अगदी 
यो� असतात 

 

③ चादरी, टॉवेल, दुपटी, �ाफ� , उशा आिण फोम जेवताना मुलाची 
�स्थती यो� राखायला मदत करतात .संगोपका�ा हातावर, 
मांडीवर, खुच�त िकंवा बैठकीवर मुलाला आधार �ायलाया गो�ी 
आव�क असतात .िबनबॅग, टेडी सारखी खेळणी, लोड, पु�कं, 
खोकी अशा काही इतर काही गो�ीही उपयु� ठ� शकतात . 

 

④ फोमचे िविवध आकाराचे तुकडे क�न �तः हाताने जेवणाऱ्या 
मुलांनाआधार देणाऱ्या व�ू बनवता येतील .�ा मुलांची उंची कमी 
पडते �ांन फोम�ा तुक�ावर बसवून उंची वाढवता येते . 
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कप आिण चमचे  
सूचना: 

① िविवध प्रकारचे कप आिण चमचे उपल� आहेत .कप, चम�ाचा आकार, प्रकार, वजन, रंग, रचना याव�न 
मुले �ांची पसंती ठरवतात आिण �ाच व�ूचा आग्रह धरतात .काही चमचे आिण कप मुलांना �तः हाताने 
खा�ासाठी उपयोगी असतात .मुलाची आवड, �मता आिण गरज ल�ात गेऊन �ां�ासाठी कप, चमचे 
िनवडा . 
 

वा�ा, ताटल्या आिण ताटाखालचं बसकर  
सूचना: 

① िविवध प्रकारचे वा�ा आिण ताट�ाउपल� आहेत .�ांचा िविश� आकार, प्रकार, वजन, रंग, रचना 
याव�न मुले �ांची पसंती ठरवतात आिण �ा व�ू वापर�ा तर छान जेवतात .मुलाची आवड, �मता आिण 
गरज ल�ात गेऊन �ां�ासाठी कप, चमचे िनवडा . 

② टेबलावरिकंवा ट� ेम�े ताटली िकंवा वाटीखाली एखादी छोटी सतरंजी िकंवा बसकर टाका .िचकटून बसणारी 
बसकरे, वा�ा आिण ताट�ा जेवताना हालत नाहीत आिण खूप सोयीची असतात .काही मुलांना �ांचे 
िविवध आकार, प्रकार, रचना आिण रांग आवडतात आिण �ामुळे मुले जेवणाकडे ल� क� िद्रत क� 
शकतात .�ि� दोष असले�ा मुलां�ा ताट, वाटीखाली का�ा रंगाचे बसकर टाकले तर �ांना व�ू शोधणं 
सोपं जातं . 

 

 

 

 

 

 

 



९ ग : पूरक आहाराचे सामा� घटक 

325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

बसकर टाकणे ही मजा नसून ती एक उपयु� गो� आहे .मुला�ा गरजेनुसार 
ती कोण�ाही प्रकारची बनवता येतात .कडा असलेले बसकर)मधला फोटो (
��ीदोष असले�ा मुलांसाठी उ�म आहेत. 

या ताटल्यांना खाली िचकटून बसणारी बुचं आहेत. �ामुळे �ा टेबल,ट� े िकंवा जिमनीवर िचकटून 
राहतात. न�ाने हाताने खायला िशकणारी मुले िकंवा �ा मुलांना ताटली हातात धरणे जमत नाही 
�ां�ासाठी हे उपयोगी आहे.  
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खु�ा�, ट� े आिण टेबले  
सूचना: 

① जेवायला बस�ासाठी खूप वेगवेगळे पया�य आहेत . . 
② सग�ा खु�ा�,ट� े आिण टेबले सव�च मुलांना यो� असतील असे नाही .चांगली खु�ा�,ट� े आिण टेबले मुला�ा 

गरजेनुसार बदलून �ावी लागतील . 
③ संगोपकाला सु�ा आरामदायी वाटेल अशी बस�ाची रचना असू दे .बाळ आिण संगोपक एकमेकां�ा 

डो�ा�ा पातळीवर असायला हवेत . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

खु�ा�,ट� े आिण टेबलाचे िविवध प्रकार 
आहेत. �ां�ासोबत चादरी,उशा, 
टॉवेल,फोम इ. वाप�न मुलासाठी 
�स्थर,आरामदायी बैठक करता येते. . 
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टूथब्रश आिण दातासाठी खेळणी  
सूचना: 

① जे�ा अगदी पिहला दात येईल ते�ाचं मुलांचे दात घासायला सु�वात करावी .िनरोगी दात �णजे िनरोगी 
तोडं आिण शरीर . 

② दात घासणे, दात घासणे िकंवा दातांचेखेळणे देणे िकंवा मुलांना सुरि�त, न खा�ायो� व�ू तोडंात देणे 
)�ां�ा तोडंाने सुरि�तपणे चोखता येतील अशा (  यासार�ा गो�ीमुलां�ा आहारासाठी तसेच बोल�ासाठी 
तोडंाचे �ायू सुधार�ाचे उ�ृ� माग� आहेत . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टूथब्रशचे असं� प्रकार असतात. छो�ा बाळा�ा ब्रशपासूनते इले�� ोिनक ब्रश पय�त 
िविवध पया�य उपल� आहेत. मुलाचे वय आकार आिण िविश� गरजा ल�ात घेऊन 
ब्रश िनवडा.  
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दातांची खेळणी मुलांम�े जेवणाची आिण 
बोल�ाची कौश�े िवकिसत करायला खूप 
मदत करतात.न�ाने दात येत असले�ा 
मुलांसाठी आिण अितसंवेदनशील मुलांसाठी 
पण दातांची खेळणी उपयु� आहेत. 
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काही नेहमी�ाव�ू  कशा वापरा�ा – उदाहरणे  
 

कापूस भरलेले प्राणी (टेडी)  

उशा 

चादरी  

दुपटी 
कापड 

फोम 
लोड 

⇒ यो� �स्थतीसाठी : बाळाला जेवताना जा� आधार हवा असेल तर जे�ा: 
 संगोपका�ा मांडीवर बसलेले असेल िकंवा डोके 

ठेवलेले असेल  
 खुच�त बसल्यावर  
 जिमनीवर बसल्यावर  

o आरामासाठी : बाळ आिण संगोपकाला आराम िमळावा �णून 

 
ट� े  

खोकी 
ठोकळे  
िवटा  

पुसतके  
लाकडाचे ओडंके  

पु�े  
छो�ा टोपल्या  

बादल्या 

पाय ठेव�ाचे �ूल  
घ� उशा  

कागदा�ा एकत्र गंुडा�ा 

⇒ यो� �स्थतीसाठी : बाळाला जेवताना जा� आधार हवा असेल तर जे�ा: 
 संगोपका�ा मांडीवर बसलेले असेल िकंवा डोके 

ठेवलेले असेल  
 खुच�त बसल्यावर  
 जिमनीवर बसल्यावर  

⇒ आरामासाठी : बाळ आिण संगोपकाला आराम िमळावा �णून 
⇒ बस�ासाठी : जे�ा यो� खुच�, टेबल िमळत नसेल ते�ा  

 
ताटं  

बसकर  
तां�ा  
डबे 

�ा�ीकची भांडी  
रबराचे टायर, बॉल, लाकडाचे तुकडे, 

क�ा, िचकटप�ी. रबरबँड, �रिबनी इ.  

⇒ अ� आिण पेय ठेव�ासाठी : नेहमी�ा भां�ांना पया�य �णून  
o ताटल्या, बा�ा आिण कपांना पया�य  
o �तः हाताने खायला मदत �णून . जात उपयोगी आहे 

�णून भां�ाचा  
o जु�ा ओळखी�ा व�ंूबरोबर या व�ू िदल्यास �ा वापरणे 

आिण हाताळणे सोपे जाते.  

 
उशीचे अभे्र  

चादरी टॉवेल 
कापड, कपडे 

⇒ मुलांना गंुडाळ�ासाठी, अंगावर घालणे, उचलून घेणे आिण 
िफरव�ासाठी. नेहमी�ा व�ंूना पया�य �णून.  
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९ह : चम�ाचा त�ा 
 
चमचे वेगवेग�ा रचनेचे,आकाराचे,प्रकारचे आिण पदाथा�चे बनलेले असतात. कोणताही चमचा िनवडताना तो 
बाळा�ा तोडंाचा आकार,रचना आिण �ा�ा िवकासा�ा गरजेप्रमाणे �मतेला अनुस�न असावा.  

 

चम�ाची रचना –भाग 
 

 

चम�ाचातुलना�क त�ा  
 

चम�ाचे प्रकार फायदे तोटे 

 
�ंद गोल  

 

o जा� अ� मावते  

 

o छो�ा मुला�ा तोडंासाठी मोठा पडतो.  
o घास काढून घे�ाकरता गोलाभोवती 

तोडं िमटता येत नाही.  

अ�ंद गोल  
o छो�ा बाळा�ा तोडंासाठी 

यो�  
o गोलाभोवती तोडं िमटून घास 

काढून घेणे सोपे जाते. 

o कमी अ� मावते. 

खोल गोल  o जा� अ� मावते. 
o चम�ावर घास नीट राहतो.  

o चम�ातून घास कडून �ायला जा� 
प्रयास आिण कौशल्य लागते. 

उथळ गोल  
o चम�ातून घास कडून �ायला 

कमी  प्रयास आिण कौशल्य 
लागते. 

o कमी अ� मावते  
o घास सहज खाली पडू शकतो.  

 
लांब दांडा 

o संगोपक भरवत असेल तर 
�ाला धरायला सोपे जाते.  

o संगोपकाला चमचा ध�न 
दमायला होत नाही.  

o बाळ �तः खात असेल तर �ाला 
धरायला अवघड जाते.  

o लांब दांडा ध�न मूल दमते. 
o तोडंाशी चमचा नेणे कठीण जाते. 

चम�ाचा वाटीसारखा गोल           दांडा  
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छोटा दांडा  

o बाळ �तः खात असेल तर 
�ाला धरायला अवघड जाते.  

o मूल चमचा ध�न दमत नाही.  
o चमचा तोडंाशी नेणे सहज 

जमते.  
 

o संगोपक भरवत असेल तर �ाला 
धरायला अवघड  जाते.  

o संगोपकाला चमचा ध�न दमायला 
होते. 

धातू  o जा� िटकाऊ  
o चटकन सापडतो  

o संवेदनशील मुलांना धातूचा थंड आिण 
कडक �श� नकोसा होऊ शकतो 

o धरायला जड असतो.  
o मुलाचे दात आिण िहर�ांना इजा होऊ 

शकते. 
o मुलांना मोठे पडतात. 

 
�ा��क  

o हलके धरायला  सोपे आिण न 
दमवणारे  

o संवेदनशील मुलांना कमी 
उ�ेजन देतात. 

o मुला�ा दात आिण िहर�ांना 
कमी इजा पोचवतात. 

o िटकाऊ नसतात  
o मुलाने जोरात चावा घेतला तर 

धोकादायक होऊ शकतात. 
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९इ : यो� �स्थती आिण आहारासाठी न�ा कल्पना 
 

मुले सतत वाढत असतात आिण �ांची सतत प्रगती होत असते .�ामुळे �ां�ा गरजाही सतत बदलत असतात .
िविश� बैठक आिण आहारासाठी�ा इतर गो�ी महाग असतात आिण कायम उपल� नसतात.�ामुळे मुला�ा 
गरजा भागव�ासाठी सतत नवनवीन,सुरि�त गो�ी िवचारपूव�क शोधणे गरजेचे आहे .या नािव�पूण� गो�ीचंी काही 
उदाहरणे इथे देत आहोत .ही काही अगदी प�रपूण� यादी नाही आिण फ� हेच करणे श� आहे असेही नाही पण 
तुमचा शोध सु� कर�ासाठी तु�ाला याचा न�ी उपयोग होईल . 

�स्थती: आहारा�ा वेळी  �स्थतीची अितशय मह�ाची भूिमका असते. यो�,सुरि�त �स्थती मुला�ा आहारिवषयक 
�मतेत ल�णीय बदल घडवून आणते .�स्थतीबाबत काही सम�ा आिण �ां�ासाठी काही नवीन क�ना इथे िद�ा 
आहेत. 

मुलासाठी खूप मोठी खुच�  
मुलाची खुच� खूप मोठी असेल तर �ाला पाठीला यो� आधा िमळणार नाही .मुला�ा पाठीला आिण शरीरा�ा 
दो�ी बाजूला यो� आधार िमळाला तर तो यो� �स्थती�ा सूचनेप्रमाणे �स्थती गाठू शकेल .मो�ा खुच�त मुलाला 
आधार दे�ासाठी खुच� आिण मुला�ा म�े काही गो�ी ठेवून तु�ी �ाला नीट बसवू शकता .इथे काही उदाहरणे 
िदली आहेत.  

⇒ उशा 
⇒ लोड 
⇒ फोम 
⇒ कापडाचे प्राणी (टेडी) 
⇒ टॉवेल 
⇒  चादरी   

  

 

डावीकडे : संगोपकाने चादर आिण टेडीचा वापर 
क�न छो�ा मुलाला मो�ा खुच�त �व�स्थत 
बसवले आहे.  

उजवीकडे : संगोपकाने मुला�ा पाठीमागे उशी 
ठेवली आहे आिण पायाशी फोम ठेवून �ाला यो� 
�स्थतीत बसवले आहे. 
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बाळ खुच�तून पडते  
मुलं खुच�त एका बाजूला कलंडू शकतात,घस� शकतात िकंवा खाली पडू शकतात .चांगला आिण सुरि�त 
आहार िमळ�ासाठी मुलाने सरळ ,चांग�ा आधाराने यो� �स्थतीत बसणे गरजेचे असते.मुलाला सरळ 
बसव�ासाठी आधी सांिगत�ाप्रमाणे खुच�त काही गो�ी बाळा�ा भोवती लावून िकंवा �ा�ा कंबरेला  प�ा बांधून 
तु�ी �ाला नीट बसवू शकता . 

प�ा �णून वापर�ा�ा गो�ी :  

⇒ �ाफ�  
⇒ टॉवेल  
⇒ चादर  
⇒ कपडा  
⇒ प�ा  
⇒ दोरी  

  

 

वरचा फोटो : संगोपकाने या मुलीला नीट बसता यावे �णून ित�ा 
कंबरेला एक कापडाचा तुकडा बांधला आहे.  

 

 
डावीकडचा फोटो : मुलगा खुच�तून घस� नये �णून संगोपकाने 
�ाला बाथरोब�ा प�ाने खुच�ला बांधले आहे.  
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मुलाचे पाय खुच��ा तळाशी िकंवा जिमनीवर पोचत नाहीत.  
मुलांना खायला बस�ावर सुरि�त वाटावं �णून �ां�ा पायाला यो� आधार हवा असतो .जे�ा पाय आधारािवना 
लोबंकळत राहतात ते�ा अ�स्थ वाटतं आिण यो� �स्थती राखणं अवघड होतं .पायासाठी सोयीचा,हलवता 
येणारा पायटा असलेली खुच�  असेल उ�मच पण दरवेळी मुलाचे पाय पाय�ावर िकंवा जिमनीवर पोचतील असे 
नाही .�णून तु�ी �ाला पायाशी आधार देऊन पायटा नीट क� शकता िकंवा िनमा�ण क� शकता.�ासाठी 
काही पया�य इथे िदले आहेत: . 

⇒ लाकडी खोके िकंवा फळी,पे�ा , खोकी ,मािसकांचे ग�े (एकत्र बांधलेले ), काड� बोड� ,फोमचे 
तुकडे ,िकंवा ढीग रचता येईल अशा कोण�ाही व�ू ,छोटे �ूल ,डबा,बा�ेट 

⇒ मुलाचे पाय पोचतील अशा उंचीपय�त या व�ू एकमेकावर रचा आिण मग �स्थरता ये�ासाठी �ांना एकत्र 
बांधा!  

⇒ संगोपकाचे पाय  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
संगोपकाने मोडलेल्या चाका�ा खुच��ा पाय�ावर जुना 
लाकडी काड� बोड� िचकटवला आहे.   

 
उंच खुच�त बसलेल्या मुलाला सोयीचे �ावे �णून संगोपकाने पायाखाली एक 

छोटे �ूल आिण �ावर उशी ठेवून आधार िदला आहे.  
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बाळाचे गुडघे एकमेकापासून खूप दूर आहेत िकंवा खूप जवळ आहेत  
वाकलेले गुडघे बाळाला यो� �स्थती घे�ात अडचणीचे ठ� शकतात .दो�ी पाया�ा म�े जाणारी फळी 
असलेली खुच� असेल तर उ�मच पण दरवेळी अशी खुच� िमळेलच असं नाही .तु�ी असा आधार मुलाला देऊ 
शकता .खुच�ला काही व�ू लावून िकंवा काढता घालता येतील अशा गो�ी वाप�न तु�ी मुलाला यो� �स्थती 
िमळवून देऊ शकता .काही पया�य असे  : 

⇒ खुच�त दुभाजक िनमा�ण करणे  
o िजथे दुभाजक िनमा�ण करायचाय ितथे खुच�ला एक भोक पाडून �ातून एखादे जाड कापड िकंवा 

छोटी उशी घाला . 
o सुताराला बोलावून हे काम क�न �ा. 

⇒ टॉवेलची गंुडाळी क�न मुला�ा पायां�ा म�े िकंवा गुड�ा�ा बाहेर�ा बाजूला लावा. 
⇒ टेडी सारखे खेळणे मुला�ा पायां�ा म�े िकंवा गुड�ा�ा बाहेर�ा बाजूला लावा  
⇒ फोमचा तुकडा मुला�ा पायां�ा म�े िकंवा गुड�ा�ा बाहेर�ा बाजूला लावा  

o �ाला कापड लावा िकंवा अभ्रा घाला �णजे �� करणे सोपे जाईल. 
 

 

 

 

 

 

  

डावीकडचा फोटो- जेवताना आधार दे�ासाठी संगोपक 

बाळा�ा गुड�ांम�े भरीव उशी बसवते आहे. 
उजवीकडचा फोटो- संगोपक बाळा�ा गुड�ांम�े 

फोमचे तुकडे बसवत आहे. 
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बाळा�ा डो�ाला आधार नसतो  
जेवताना मुलाचे डोके सरळ,समोर�ा बाजूला असणे आिण हनुवटी िकंिचत झुकलेली असणे मह�ाचे आहे. काही 
मुलांना ही �स्थती राख�ासाठी जा� आधाराची गरज असते. काही जेव�ा�ा खु�ा�म�े ही �स्थती ठेवता येते पण 
जे�ा �ा उपल� नसतात ते�ा मुलाचं डोकं नीट �स्थतीत ठेव�ासाठी अिधक आधार गरजेचा असतो. �ासाठी 
या गो�ी वाप� शकता :  

⇒ बाळा�ा ग�ाभोवती चादर िकंवा टॉवेलची गंुडाळी एका सैलसर रबराने बांधा   
⇒ प्रवासी खुच�  
⇒ डो�ाला आिण मानेला आधार दे�ासाठी संगोपकाचा हात  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
वरचा डावीकडचा फोटो : मान आिण डो�ाला आधार 
दे�ासाठी संगोपकाने बाळा�ा ग�ाभोवती टॉवेल एका रबराने 
बांधला आहे.  
 
वरचा उजवीकडचा फोटो :  प्रवासी उशी वाप�न मानेला आिण 
डो�ाला आधार िदला आहे.  
 
खालचा डावीकडचा फोटो : बाळा�ा पाठीला,मानेला आिण 
डो�ाला आधार दे�ासाठी संगोपकाने एक चादर �ा�ाभोवती 
गंुडाळली आहे. 
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काही गो�ी मुला�ा डो�ाला अिजबात  आधार देत नाहीत उलट त्रासदायक ठरतात 

Ø बाळाचे डोकेमाग�ा बाजूला वळवणे  
Ø डोके सरळ ठेव�ासाठी �ा�ा कपाळावर िकंवा चेहऱ्यावर हात ठेवणे  
Ø जबरद�ीने डोके सरळ ठेवणे  

खु�ा� उपल� नसतात िकंवा मुलां�ा गरजेनुसार नसतात.   
मुला�ा गरजेनुसार खुच� िमळणं हे आ�ाना�क आहे .िक�ेकवेळा खुच� दु�� क�न घेतली तरी ती मुलासाठी 
यो� होत नाही .�ामुळे क�कता वाप�न आप�ाला हवी तशी खुच� क�न घेणं मह�ाचं आिण प्रभावी ठ� 
शकतं .खु�ा�चे काही पया�य  : 

⇒ जवळ�ा सुताराला बोलावून हवे तसे खु�ा�,टेबले,�ूल आिण ट� े बनवून घेणे  
⇒ बादल्या आिण ड�ां�ा खु�ा� बनवणे   

o कडेचा भाग कापून टाका आिण आत मऊसर उशा  आिण चादरी लावून बस�ायो� करा.   
⇒ खो�ांपासून खु�ा�,टेबले आिण ट� े बनवणे  

o काड�बोड��ा खो�ा�ा बाजू कापून �ा आिण �ाला प�ा लावून तो मजबूत करा.   

o दुधाची खोकी िकंवा इतर खोकी एकत्र क�न  िचकटवा.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

दुधाची खोकी एकमेकांना िचकटवून संगोपकाने एक छान 
बैठक केली आहे.   
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�तः हाताने खाणे : मुलाला हाताने खायला िशक�ासाठी मदत करणे ही �ा�ा वाढीतली आिण 
आयु�भर उपयु� अशी �मता िवकिसत करणारी मह�ाची पायरी आहे .यामुळे इतर �मता वाढव�ाची 
पे्ररणा मुलांना िमळते आिण ती अिधकािधक �ावलंबी बनू लागतात .संगोपकावरचा भार हलका होतो .
पण सव�च मुलांना �तः हाताने जेवणे यश�ीपणे जमतेच असे नाही �णून इथे काही सम�ा आिण 
�ां�ावरचे उपाय देत आहोत . 

मुलाला भांडी,कप धरता येत नाहीत िकंवा �ांना तोडंापय�त आणणे जमत नाही. 
�ा मुलांना �ांचे हातपाय नीट वापरता येत नाहीत �ांना व�ू पकडणे,उचलणे तसंच चम�ाने अ� काढून 
घेणे,कप धरणे जमत नाही .स�ाची भांडी बदलून िकंवा �ात सुधारणा क�न मुलांना मदत करता येईल काही 
भांडी गरजेनुसार बनवता येतील .�ाचे पया�य असे:  

⇒ मुलाचा हात  रबर,�रबीन िकंवा िचकटप�ी वाप�न भां�ाला जोडा. 
⇒ भां�ाला रबर,लाकूड,बॉल िचकटवा �णजे मुलाला ते उचलायला आिण धरायला सोपे जाईल . 
⇒ भां�ाचा कान मुलाला धरता येईल असा वाकवा .  
⇒ �ा��कचा कप िकंवा बाटली कापून �ाचा चोचीचा कप तयार करा . 
⇒ लाकूड ,�ा��क िकंवा फोम वाप�न हाताची मूठ बनवा  .  
⇒ जवळ�ा सुताराकडून भां�ांना आिण कपांना जा�ीचे कान लावून घेणे . 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाळा�ा हाताला चमचा रबराने 
िचकटवल्यामुळे �ाला तो नीट धरता येतोय 
आिण खायला सोपं जातंय. 

मुला�ा हालचालीतील सम�ा आिण शारी�रक ताकद ल�ात घेऊन �ां�ा 
आहारा�ा प�ती िवकिसत करा. 

न�ा क�ना मुला�ा �मता,िवकास आिण �ावलंबन वाढव�ासाठी अितशय 
उपयु� ठरतात . 
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९ ज : आहाराची धोरणे आिण तंत्र 
 

बाटलीने,कपाने िपणे आिण चम�ाने खाणे या िवषयीची धोरणे  : 
①  प्रो�ाहनपर थाप�ा मार�ाचे तंत्र  
②  जबडा आिण हनुवटीला आधार  
③  शोष�ासाठी ओठ आिण गालाला आधार  
④  हनुवटी आिण ओठ बंद करायचे तंत्र  
⑤  खाली दाब�ाचे तंत्र  
⑥  वेगाचे तंत्र  
⑦  चेहरा वळव�ाचे तंत्र  
⑧  L आकार  
⑨  हनुवटी ओजंळीत धरणे  
⑩  दाब दे�ाचे तंत्र  
⑪  जोर देऊन चमचा कप काढून घेणे  

१ ओठांना उ�ेजन /थाप�ा मारणे   
�नपान करणाऱ्या आिण /िकंवा बाटलीने दूध िपणाऱ्या मुलांसाठी ओठांना शोषून घे�ाचे उ�ेजन िमळावे �णून हे 
धोरण वापरतात . 

खास यां�ासाठी: �नपान करणाऱ्या आिण /िकंवा बाटलीने दूध िपणाऱ्या ० 
ते ६ मिह�ां�ा मुलांसाठी.  

कधी वापरायचे :  
o जे�ा मुलाला शोषून �ायला जा� प्रो�ाहन लागत असेल  
o मुलाला शोषून �ायला त्रास होत असेल   
o बाळ कमी आिण अिनयिमत शोषत असेल ते�ा  
o लवकर ज�ाला आलेली मुले आिण मादक पदाथा��ा 

संपका�त आलेली मुले शोषताना लवकर थकतात . 

कसे वापरावे :  
o बाळाला ४५ ते ६० अंश कोनात उ�ा ितर�ा अवस्थेत 

एखा�ा उशीवर ठेवा . 
o �नाग्र िकंवा बाटलीचे बूच मुला�ा खाल�ा ओठावर या 

बाजूकडून �ाबाजुकडे बऱ्याच वेळेला िफरवा आिण माग 
थांबून ते बाळा�ा तोडंात �ा .गरज पडली तर पु�ा करा .   

o दूध �ायला �ाय�ा आधी याच प�तीने चोखणी 
वापरा 
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२ जबडा आिण हनुवटीला आधार  (बाटलीने िपताना)  
 
बाटलीतून दूध ओढून घे�ासाठी बाळा�ा जब�ाला आधार देणारे हे 
धोरण.  

खास यां�ासाठी : बाटलीने दूध िपणाऱ्या० ते ६ मिह�ां�ा मुलांसाठी.  
कधी वापरावे :  

o बाळ लवकर थकते  
o मुलाला शोषून �ायला त्रास होत असेल   
o बाळ कमी आिण अिनयिमत शोषत असेल ते�ा  
o लवकर ज�ाला आलेली मुले आिण मादक पदाथा��ा संपका�त 

आलेली मुले शोषताना लवकर थकतात  

कसे वापरावे :  
o बाळाला ४५ ते ६० अंश कोनात उ�ा ितर�ा अवस्थेत एखा�ा 

उशीवर ठेवा . 
o एक बोट बाळा�ा हनुवटीखाली ठेवून बाटली तोडंात देताना 

थोडा दाब �ा . 
 

३ शोष�ासाठी ओठ आिण गालाला आधार  (बाटलीने िपताना )  
 
 बाटलीतून दूध ओढून घे�ासाठी बाळा�ा गालाला आधार देणारे हे धोरण.  

खास यां�ासाठी : बाटलीने दूध िपणाऱ्या० ते ६ मिह�ां�ा मुलांसाठी.  

कधी वापरावे :  
o बाळ लवकर थकते  
o मुलाला शोषून �ायला त्रास होत असेल   
o बाळ कमी आिण अिनयिमत शोषत असेल ते�ा  
o लवकर ज�ाला आलेली मुले आिण मादक पदाथा��ा संपका�त 

आलेली मुले शोषताना लवकर थकतात 
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कसे वापरावे :  
o बाळाला ४५ ते ६० अंश कोनात उ�ा ितर�ा अवस्थेत एखा�ा उशीवर ठेवा . 
o तुमचा अंगठा आिण एक बोट एकेका गालावर ठेवून बाळा�ा  तोडंावर थोडा दाब �ा �णजे �ाचे ओठ 

बुचावर �स्थरावतील . 
 
ल�ात ठेवा:  जर गालाला आिण ओठाला आधार दे�ामुळे खोकला येऊन दम लागत असेल तर तसे 
करणे ताबडतोब थांबवा.. 

 

 ४ हनुवटी आिण ओठ बंद करायचे तंत्र   
  
बाटलीतून दूध ओढून घे�ासाठी बाळा�ा ओठाला आिण  
हनुवटीला  आधार देणारे हे धोरण. 

खास यां�ासाठी : बाटलीने दूध िपणाऱ्या मुलांसाठी  
 

कधी वापरावे :  
o बाळाला ओठ िमटता येत नाहीत  
o मुलाला शोषून �ायला त्रास होत असेल   
o बाळ कमी आिण अिनयिमत शोषत असेल ते�ा  
o लवकर ज�ाला आलेली मुले आिण मादक 

पदाथा��ा संपका�त आलेली मुले शोषताना 
लवकर थकतात 

 

कसे वापरावे :  
o बाळाला ४५ ते ६० अंश कोनात उ�ा ितर�ा अवस्थेत एखा�ा उशीवर ठेवा . 
o तुमचा अंगठा)खाल�ा ओठा�ा िकंिचत खाली (आिण पिहले  बोट गालावर ठेवून बाळा�ा  ओठांना 

आधार  �ा आिण हनुवटीजवळ हाडा�ा इथे थोडा दाब �ा �णजे �ाचे ओठ बुचावर �स्थरावतील . 

 

बाटलीने दूध िपताना आधार दे�ासाठी हनुवटी 
हातात धरलेली .असताना बाजूने असे िदसते.  
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५ खाली दाब�ाचे तंत्र  (बाटलीने िपताना ) 

बाटलीमधून शोषून घे�ास आिण प्रो�ािहत कर�ासाठी हे धोरण 
बाळा�ा िजभेला हळूवारपणे आधार देते. 

खास यां�ासाठी : बाटलीने दूध िपणाऱ्या० ते ६ मिह�ां�ा 
मुलांसाठी.  

कधी वापरायचे :  
o जे�ा मुलाला शोषून �ायला जा� प्रो�ाहन लागत असेल  
o मुलाला शोषून �ायला त्रास होत असेल   
o बाळ कमी आिण अिनयिमत शोषत असेल ते�ा  
o लवकर ज�ाला आलेली मुले आिण मादक पदाथा��ा 

संपका�त आलेली मुले शोषताना लवकर थकतात 

कसे वापरावे :  
o बाळाला ४५ ते ६० अंश कोनात उ�ा ितर�ा अवस्थेत एखा�ा उशीवर ठेवा . 
o बाटलीचे बूच मुला�ा िजभेवर म�भागी जरा दाबा.थोडावेळ थांबा.मुलाला बुचाभोवती जीभ िफरवू दे. 
o गरज पडली तर पु�ा करा .   

 

६ वेगाचे तंत्र  
पाज�ा�ा वेगाला िनयंित्रत कर�ासाठी मधूनमधून थांब�ाचे धोरण .या मुले बाळाला आपण �नपान करत 
आहोत असा भास होतो..  

खास यां�ासाठी : बाटलीने दूध िपणाऱ्या० ते ६ 
मिह�ां�ा मुलांसाठी.  

कधी वापरावे :  
o बाळ लवकर थकते  
o मुलाला शोषून �ायला त्रास होत असेल   
o बाळ कमी आिण अिनयिमत शोषत असेल  
o बाळाला नेहमी खोकला िकंवा दमा होत 

असेल. 
o बाळ नेहमी थंुकत असेल  
o लवकर ज�ाला आलेली मुले आिण मादक 

पदाथा��ा संपका�त आलेली मुले शोषताना 
लवकर थकतात 
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कसे वापरावे :  
o बाळाला ४५ ते ६० अंश कोनात उ�ा ितर�ा अवस्थेत एखा�ा उशीवर ठेवा . 
o दुधाचा प्रवाह कमी ठेव�ासाठी बाटली आडवी ठेवा.  
o बाळाला २०-३० सेकंद िपऊ �ा). ३-५ घोट ( मग बाटली थोडी बाजूला �ा िकंवा तोडंात खाली �ा .यामुळे 

प्रवाह ता�ुरता थांबतो .याने वेगावर िनयंत्रण येते.बाटली मुला�ा तोडंातून कधीच काढू नका . 
o जे�ा बाळ पु�ा जोमाने ओढू लागेल ते�ा परत बाटली आडवी करा आिण िपणे पु�ा सु� करा . 
o जोपय�त बाळाला �तःला वेगाचा अंदाज येत नाही तोवर पु�ा पु�ा असे करा. 

 
  
७ चेहरा वळव�ाचे तंत्र  
 
बाळाचा आहार सुधार�ासाठी तोडंा�ा �ायंूची प्रगती �ावी �णून तोडंाला मािलश कर�ाचे तंत्र .जेवाय�ा 
आधी तोडंाचे �ायू ताणून खा�ासाठी तयार �ावे �णून हे मािलश केले जाते. 
चेहऱ्याला मािलश कर�ा�ा दोन प�ती :  

o थाप�ा मार�ाचे तंत्र  (साधारण २-३ बोटे ) 
o ओ�ा फड�ाने तोडं पुसणे  

 
खास यां�ासाठी : ६ मिह�ांपे�ा मो�ा मुलांसाठी.  
 

कधी वापरावे :  
o ओठ िमटता येत नाहीत . (तोडं उघडे राहते ) 
o ओठ वळलेले असतात  
o तोडंा�ा �ायंूची श�ी कमी असते. (पेबळे गाल ) 
o तोडंा�ा �ायंूची श�ी जा�  असते. (कडक गाल) 

 
 
  

थाप�ा मार�ाचे तंत्र  
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कसे वापरावे :  
o संगोपकाने बाळा�ा समोर िकंवा बाजूला बसावे. 
o बाळाला सरळ पुरेसा आधार देऊन यो� �स्थतीत बसवा . 
o संगोपकाने २/३ बोटे बाळा�ा गालावर ठेवून हळुवारपणे बोटे ओठाकडे �ावी. खाली नेताना बोटे 

सावकाश,खोलवर िकंवा भरभर हलवा .३ वेळा असे करा .  
o २/४ बोटे वर�ा ओठा�ा वर ठेवून थोडा दाब देऊन 

बोटे एकदाच खाली सरकवा .यामुळे वरचा ओठ 
खाल�ा ओठाला �श� करतो .जेवढा वेळ असे ध�न 
ठेवाल तेवढा वेळ बाळाला ओठ बंद के�ासारखे 
वाटेल . 

o २/४ बोटे खाल�ा ओठाखाली ठेवून थोडा दाब 
देऊन बोटे वर एकदाच सरकवा.  खालचा ओठ वर�ा 
ओठाला िचकटला पािहजे .जेवढा वेळ असे ध�न 
ठेवाल तेवढा वेळ बाळाला ओठ बंद के�ासारखे 
वाटेल.. 

o शेवटी २/४ बोटे ओठांवर ठेवून थोडा �ा .   
o गरज पड�ास सगळी िक्रया ८ ते १० वेळा करा .  
o ओ�ा फड�ाने पुसताना पण याच गो�ी करा .एक 

ओलसर कापड घेऊन थाप�ा मार�ाऐवजी तोडंाचे 
सव� भाग पुसून �ा .गालापासून तोडं आिण नाकापय�त 
खाल�ा िदशेने आिण हनुवटीपासून ओठांपय�त वर�ा 
िदशेने .आधी गाल पुसून �ा आिण मग तोडं आिण ओठाकडे जा. 

 
  

 
थाप�ा मार�ाचे तंत्र हे गाणे �णत वाप�न मजा �ा ! 

चला चला चला  
चला चला चला  
उठा उठा उठा  

ओठ उघडा आिण दूध �ायला चला. 
शेवटी एक पापा! (मु...!) 

ओल्या फड�ाने तोडं पुसणे  
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ल�ात ठेवा : मुला�ा काही िविश� गरजा असतील आिण तो तोडंाला हात लावू देत नसेल तर 
�ा�ासाठी ही प�त वाप� नका. बाळा�ा प्रितसादाकडे ल� देऊन ही प�त सावकाशपणे वापरली 
पािहजे आिण गरज वाटेल ते�ा थांबायला हवे.  

 

८ L-आकाराचे तंत्र  
 
या प�तीत मुला�ा जब�ाला आधार िमळतो आिण तोडं 
िमट�ाउघड�ाला मदत होते ..  

 
खास यां�ासाठी :जरा ६ मिह�ांपे�ा मोठी घन आहार घेणारी मुले . 
 

कधी वापरावे :  
o जबडा पुढे आलेला असतो  
o दातखीळ बस�ाची सवय असते  
o बाळाला ओठ िमटता येत नाहीत  
o जबडा उघडणे आिण िमटणे यावर िनयंत्रण नसते . 

 

कसे वापरावे :  
o संगोपकाने बाळा�ा समोर िकंवा बाजूला बसावे. 
o बाळाला सरळ पुरेसा आधार देऊन यो� �स्थतीत बसवा . 
o अंगठा बाळा�ा हनुवटीवर िकंवा खाल�ा ओठा�ा खाली ठेवा . 
o संगोपकाने एक बोट चेहऱ्या�ा एका बाजूला ,कानाजवळ/समोर िजथे वरचा जबडा सु� होतो ितथे  

ठेवावं . 
o संगोपकाचे मधलं बोट जब�ाखाली हनुवटीमागे ठेवावं. 
o बाळ खातपीत असताना या बोटांनी हालचाल क�न जब�ाची खालीवर हालचाल करायला बाळाला मदत 

करा . 
o बाळा�ा जब�ावर �ाचं िनयंत्रण आ�ावर ह्ळूहळू शारी�रक आधार देणं कमी करा. 

 
 
ल�ात ठेवा : मुला�ा काही िविश� गरजा असतील आिण तो तोडंाला हात लावू देत नसेल तर 
�ा�ासाठी ही प�त वाप� नका. जीभ आिण जबडा वळलेला असेल तर अिजबात नको. 
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९ हनुवटी ओजंळीत धरणे  
 
बाळा�ा जब�ाला आधार देऊनिगळताना आिण चघळताना तोडं 
उघडायला आिण  िमटायला मदत करणारी प�त  .  

खास यां�ासाठी : ६ मिह�ांपे�ा मोठी घन आहार घेणारी मुले 

कधी वापरावे :  
o जबडा पुढे आलेला असतो  
o दातखीळ बसते   
o बाळाला ओठ िमटता येत नाहीत. 
o जबडा उघड�ा आिण िमट�ावर मुलाचे िनयंत्रण नसते  

कसे वापरावे :  
o संगोपकाने बाळा�ा समोर िकंवा बाजूला बसावे. 
o बाळाला सरळ पुरेसा आधार देऊन यो� �स्थतीत बसवा . 
o अंगठा बाळा�ा हनुवटीवर िकंवा खाल�ा ओठा�ा खाली ठेवा . 
o संगोपकाचे मधलं बोट जब�ाखाली हनुवटीमागे ठेवावं. 
o बाळ खातपीत असताना या बोटांनी हालचाल क�न जब�ाची खालीवर हालचाल करायला बाळाला मदत 

करा . 
o बाळा�ा जब�ावर �ाचं िनयंत्रण आ�ावर ह्ळूहळू 

शारी�रक आधार देणं कमी करा. 

 
चोचीचा कप वाप�न दूध िप�ासाठी मुलाला मदत करताना हनुवटी 
ओजंळीत धरलेली बाजूने अशी िदसते. . 
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१०  दाब तंत्र  (चमचा आिण कप वाप�न खाणे िपणे )  
 
ही प�त वाप�न मुलाला खाता िपताना आिण िगळताना जीभ 
आिण जबडा वळ�ाचा त्रास होऊ नये �णून मदत करता येते . 

 
खास यां�ासाठी : ६ मिह�ांपे�ा मोठी घन आहार घेणारी  आिण 
कपाने �ायला िशकणारी मुले 
 

कधी वापरावे :  
o जबडा उघड�ा आिण िमट�ावर मुलाचे िनयंत्रण नसते  

कसे वापरावे :  
o संगोपकाने बाळा�ा समोर िकंवा बाजूला बसावे. 
o बाळाला सरळ पुरेसा आधार देऊन यो� �स्थतीत बसवा  
o चम�ाने भरवणे : चमचा मुला�ा जी�र म�भागी ठेवा 

आिण दाबा.�ाचवेळी खलून हनुवटीला बोटाने आधार 
देऊन थोडा दाब �ा .चमचा काढून �ा आिण ज�र 
वाटली तर परत करा. 

o कपाने िपणे : बाळा�ा खाल�ा ओठावर िजभेखाली कप 
धरा आिण दाबा.�ाच वेळी हनुवटीखाली दाब �ा .कप 
बाजूला �ा आिण ज�र वाटली तर पु�ा करा.  
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११. दातखीळ बसलेली असताना चमचा आिण कप बाजूला कर�ाचे तंत्र  
 
दातखीळ बसलेली असताना मुला�ा घ� बंद जब�ातून चमचा िकंवा कप बाजूला करताना वापरायची प�त .  

 
खास यां�ासाठी : ६ मिह�ांपे�ा मोठी मुले  

कधी वापरावे :  
o अिधक हालचाली करणरी मुले 
o अिधक िक्रयाशील मुले   
o जबडा उघड�ा आिण िमट�ावर मुलाचे 

िनयंत्रण नसते आिण तोडं घ� िमटून �ायची 
सवय असते . 
 

कसे वापरावे :   
o जेवताना बाहेर�ा ल� िवचिलत करणाऱ्या 

गो�ी कमी करा) .मंद प्रकाश,कमी 
आवाज ,कमी �� अडथळे इ (. 

o मुलांचा ताण कमी क�न �ांना शांत �ायला 
मदत करा .  

o जे�ा मुलाला दातखीळ बसत असेल ते�ा 
शांतपणे �ा�ा हनुवटीखाली थोडा दाब �ा . 

o जबडा खाली येईपय�त वाट बघा आिण नंतर 
चमचा िकंवा कप तोडंातून काढा . 

o तरीही तोडं उघडले नाही तर मुलाचे डोके पुढ�ा बाजूला खाली वळवा �णजे नैसिग�कपणे तोडं 
उघडायला मदत होईल आिण मग तु�ी चमचा ,कप काढू शकता . 

 
ल�ात ठेवा::कधीही जबरद�ीने कप िकंवा चमचा काढून घे�ाचा प्रय� क� नका. तु�ी िजतका 
जोरात चमचा काढ�ाचा प्रय� कराल िततकी तीव्र प्रितिक्रया होईल. मुलाचा जबडा चमचा िकंवा 
कपावर अजूनच घ� होत जाईल आिण मग काढणे कठीण होईल आिण �ामुळे दात  आिण 
िहर�ांना इजा होऊ शकेल.  
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संगोपकाची कृती  
 
      
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

चम�ाने खाताना खाली दाब�ाचे तंत्र  

L-आकाराचे तंत्र-कपाने िपताना 
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बाटलीने दूध पाजताना गतीचे तंत्र  थाप�ा मार�ाचे तंत्र   

हनुवटी ओजंळीत धर�ाचे तंत्र  (संगोपका�ा कुशीत असताना) कपाने िपताना  
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बाटलीने दूध पाजताना  ओठावर बूच िफरव�ाचे तंत्र  

वेगावर िनयंत्रण िमळव�ासाठी बाटली आडवी धर�ाचे तंत्र . 
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९ ख : मुलांना जागं करणे आिण शांत कर�ासाठी काही उपक्रम 
 

मुलं जे�ा शांत आिण सावध असतात ते�ाच यांचे जेवण नीट होऊ शकते .सव� वयोगटात�ा मुलांना रोज�ा 
आहारा�ा वेळेला आिण एरवीही शांत आिण जागं  ठेव�ासाठी इथे काही उपाय देत आहोत . 

शांत कर�ाचे उपाय    : सहसा अितसंवेदनशील मुलांसाठी वापरले जातात. 

जागं/सावध ठेव�ाचे उपाय  : कमी संवेदनशील मुलांसाठी वापरले जातात . 

शांत कर�ाचे उपाय जागं/सावध ठेव�ाचे उपाय 
 

o जेवणा�ा आधी मूल जा� उ�ाही झाले असेल तर 
�ाला शांत कर�ासाठी हे उपाय वापरा.  
 

①  लयब� हालचाली,�श� आिण आवाज सात�ाने करा.  
⇒ मुला�ा पाठीवंर िकंवा बैठकीवर थोपटत रहा.  
⇒ शु.....असा आवाज करत रहा.  
⇒ �ाला एका लयीत  हलके हलके उडवत रहा.  
⇒ कुशीत िकंवा खुच�त डोलवत रहा.  
⇒ हातावर घेऊन झुलवत रहा.  
⇒ गाणे �णा. 
⇒ शांत करणारे िकंवा ठे�ाचे संगीत ऐकवा. 
⇒ शरीराला लयब� मािलश करा. 

 
②  वयाला यो� अशा गो�ी जेवणापूव� आिण नंतर 

चोखायला �ा  
⇒ चोखणी / टीथर  
⇒ तोडंा�ा �मता वाढवणाऱ्या गो�ी-चघळणी 
⇒ मुलाचा हात िकंवा बोटेही चालतील  

 
③  नाराज झालेल्या मुलाला शांत कर�ासाठी जेवाय�ा 

आधी,जेवताना आिण नंतरही शांत,मंद प्रकाश आिण 
कमी आवाज असलेल्या खोलीत ठेवा.  
 

④  अितशय कमी आवाज असलेल्या शांत जागी भरवा. 
 

⑤  तुम�ा हालचाली सावकाश असू दे आिण शांत गोड 
आिण नेहमी�ा आवाजात बोला.. 
 

o रोजची कामे आिण िदनचया� सात�ाने चालू ठेवा. 
�ामुळे  �णजे मुलाला काय करायचे ते. समजेल 
आिण ताण कमी होऊन शांतता िमळेल.  

o मुलाला कपडे घालून,दुप�ात गंुडाळून जवळ �ा.  

 

o मूल िन��ाही असेल तर जेवणा�ा आधी �ाला जागं 
कर�ासाठी  हे उपाय वापरा.  

 
①  बाळ झोपलेलं असेल तर �ाला जाग कर�ासाठी 

काही गो�ी हळूवारपणे करा.  : 
⇒ लंगोट बदला  
⇒ कपडे बदला  
⇒ पायाला हळूहळू थाप�ा मारा  
⇒ उचलून घेऊन बोला  
⇒ सावकाश उडवा 
⇒ मुला�ा पाठीवंर िकंवा बैठकीवर थोपटत रहा. 
⇒ ढेकर काढा  

 
②  मुलाला उठव�ासाठी वयानुसार कृती करा :  

⇒ चेहऱ्याला िकंवा शरीराला मािलश  
⇒ टूथब्रश (िविवध प्रकारचे ) 
⇒ टीथर 
⇒ चोखणी �ा  

③  झोपाळू मुलाला जागं ठेव�ासाठी �ला ��  
भरपूर प्रकाश आिण आवाज असलेल्या खोलीत 
ठेवा. .  
 

④  िविश� आवाज करणाऱ्या चम�ाने भरवा. .  
 

⑤  भरभर हालचाली क�न मो�ा आवाजात बोलून 
नकला क�न �ाला जागं ठेवा. . 
 

⑥  रोजची कामे आिण िदनचया� सात�ाने चालू ठेवा. 
�ामुळे  �णजे मुलाला काय करायचे ते. समजेल 
आिण ताण कमी होऊन मूल जेवणासाठी तयार 
असेल.  

o बाळा�ा संपूण� शरीराला आधार िमळेल अशी बैठक 
�स्थती �ा.  
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९ ल- १ : संगोपक आिण इतरांसाठी सूचना -�नपान 

मुलाला चोखा�ासाठी तयार करणे – बाळाचे इशारे   
बाळाला जे�ा भूक लागते ते�ा आिण जे�ा �ाचे पोट भरते ते�ा ते काही ल�णे  ) इशारे (दाखवते .यश�ी 
�नपानासाठी बाळाचे हे इशारे समजून घेणं अितशय साहा�कारी ठ� शकते .जे�ा आईला बाळाला भूक 
लागल्याची खूण समजते ते�ा �नपान सुरळीतपणे पार पडते . 

बाळा�ा खुणा : 
⇒ हात तोडंाकडे जातो . 
⇒ बाळ हात आिण बोटे चोखू लागते . 
⇒ तोडंा�ा आिण िजभे�ा हालचाली वाढतात . 
⇒ माग� शोधणे  (गालाला आिण ओठाला �श� केला की डोके बाजूला वळवते) 
⇒ शरीराची चुळबुळ वाढते 
⇒ सावधपणा वाढते  
⇒ डोळे िकंिचत उघडते . 
⇒ हातपाय आखडणे,मुठी वळवते . 

 

हे बाळ जा� सावध होऊन तोडंाकडे हात नेऊन भूक लागल्याचे 
दश�वते आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

बाळाला जे�ा भूक लागते ते�ा सवा�त शेवटचा इशारा असतो रडणे. जे�ा आधी िदलेल्या 
सग�ा इशाऱ्यांकडे संगोपकाचे दुल� � होते  ते�ा  बाळ रडते. 
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बाळाला चोखा�ाकडे नेणे : प्राथिमक पायऱ्या 

 

 

 

 

 

 

 

  

पायऱ्या  वण�न 
 
 
 

①  नाकापासून 
 �नाग्रापय�त 

 

o बाळाचे नाक �नाग्राजवळ  आणा. 
o समोर आल्यावर बाळाला २.५ ते ७.५ 

स�टीमीटर (१-३ इंच) दूर �ा. 

②  डोके वळवा  

 
o बाळाचे डोके िकंिचत वळेल आिण 

चोख�ासाठी �ाचे तोडं उघडेल. 
o आता बाळाला हळुवारपणे �नाग्राजवळ 

आणा. 

③  चोखायला सु�वात  

 
o बाळ �नाग्र तोडंात घेते आिण चोखू 

लागते.  
o बाळाने नीट तोडं उघडून चोखले नाही तर 

वरची सव� प्रिक्रया पु�ा करा. 
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बाळाला चोखायला प्रवृ� करणे : ओठांचे उ�ेजन  
कधी कधी मुलांना थोडेसे उ�ेजन हवे असते .�ां�ा ओठांना �नाग्राने �श� केला तर �ांना तोडं उघडायला आिण 
चोखायला पे्ररणा िमळते .यालाच ओठांचे उ�ेजन �णतात . 
सूचना  

①  बाळा�ा ओठाला या बाजूपासून �ाबाजूपय�त 
�नाग्राचा �श� हळुवारपणे करा.यामुळे बाळाला 
तोडं उघड�ाची पे्ररणा िमळते . 

②  बाळाचे तोडं पूण� उघडेपय�त वाट पहा . 
③  पूण� तोडं उघड�ावर बाळाला जवळ �ा �णजे 

बाळ चोखू लागेल . 

 

�नाग्र बाळाकडे ने�ाऐवजी बाळाला 
तुम�ाजवळ �ा  . 

बाळाचे चोखणे : जेव�ासाठी ? का आरामासाठी ? 
बाळ पोट भर�ासाठी  ) पोषक चोखणे (�नपान करते .तर कधी कधी पोट भरलेले असताना सु�ा  गंमत �णून 
चोखत रहाते).अपोषक चोखणे .(चोख�ाची िक्रया प्रभावशाली आहे .ती मुलांना फ� वाढ�ासाठीच मदत करते 
असं नाही तर �ांना आनंदी आिण शांतही ठेवते .मुले िदवसा आिण रात्रीही वरील दो�ी प्रकारचे �नपान करतात .
�ातला फरक जाणून घेऊन बाळ पोषणासाठी िपतंय का आनंदासाठी िपतंय हे ल�ात घेता येईल .िवशेषतः जे�ा 
बाळाला पुरेसे दूध िमळतंय की नाही याची काळजी असते ते�ा हे उपयोगी आहे . 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

अ पोषक �नपान   (अ): 

जबडा वर खाली (द�ासारखा) हलतो.. 

 

पोषक �नपान  (ब): 

जबडा मागे पुढे (झो�ासारखा) 
हलतो. 
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आई आिण बाबा �ां�ा नवजात बाळाबरोबर थेट �शा�चा 
अनुभव घेत आहेत.. 

 

बाळाशी नाते  :थेट �शा�तून  
जे�ा बाळ �ा�ा आई आिण   / िकंवा बाबां�ा जवळ असते ते�ा �ां�ा शरीराचा थेट �श� मुला�ा उघ�ा 
शरीराला होतो आिण हे अितशय सुखावणारे असते .हे बाळाला �नपानाला तयार हो�ासाठीही उपयु� असते .थेट 
�श�  ) कांगा� पे्रम असेही �णतात (�णजे आई िकंवा बाबा बाळाला �ां�ा उघ�ा छातीशी कवटाळून 
धरतात .आई�ा पोटातून बाहेर आ�ावर न�ा जगाशी जोडून घे�ाचा बाळाचा हा उ�म माग� आहे  .बाळाला वाटेल 
ितत�ा वेळेला हे करायला हरकत नाही कारण हे मुलासाठी अितशय फायदेशीर असते . 
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९ ल- २ :संगोपक आिण इतरांसाठी सूचना – आहार आिण संवादा�ा काही 
सूचना 

आहारा�ा वेळेला मुलांचा संवाद १ 

नवजात िशशु आिण बालकं �ां�ा इ�ा आिण गरजा सांग�ासाठी अनेकप्रकारे आप�ाशी संवाद क� पाहतात .
आवाज,शरीरा�ा हालचाली आिण चेहऱ्यावरचे हावभाव  ) यांना इशारे असेही �णतात(यातून मुले संगोपकाशी बोलत 
असतात .ती जेवायला तयार आहेत,बोल�ात �ांना मजा वाटतेय ,आता थोडं थांबूया आिण पोट भरलंय अशा िविवध 
गो�ी ती इशाऱ्यांमधून सांगत असतात .जे�ा मुले बोलू शकत नाहीत ते�ा असे इशारे संगोपकाला मुलां�ा गरजा 
समजून �ायला उपयोगी पडतात .संगोपकाला हे इशारे समजले आिण �ाने �ाप्रमाणे केले तर जेवण आिण संवाद 
अिधक यश�ीपणे पार पडते .हा त�ा आिण फोटो तु�ाला मुलांचे इशारे आिण �ावर�ा तुम�ा प्रितिक्रया जाणून 
�ायला मदत करतील . 

काही इशारे सु�� असतात तर काही संिद� असतात .इथे दोन मु� प्रकारचे इशारे देत आहोत . 

①  होकाराचे  इशारे  – ‘तयार आहे’ असं सांगणारे  
②  नकाराचे  इशारे  – ‘जरा थांबा’ असं सांगणारे  

होकाराचे  इशारे नकाराचे  इशारे 
 

o डोळे मोठे आिण चमकणारे  
o भुवया सौ� पण उंचावलेल्या  
o चेहऱ्यावर चमक  
o हा�  
o दुसऱ्यांकडे पाहणे  
o �खदळणे  
o खूप सारे आवाज काढणे 
o जेवतानाचे आवाज  (चोखणे, ओठ िकंवा 

जीभेने आवाज करणे ) 
o डोके आिण शरीर संगोपक िकंवा 

अ�पदाथा�कडे वळवणे. 
o हात तोडंाकडे नेणे  
o हात हनुवटीखाली नेणे  
o हात पोटावर ठेवणे  
o हात आिण बोटे सैल सोडलेली  
o संगोपक िकंवा अ�पदाथा�कडे हात 

क�न झेपावणे  
o शांत सरळ हालचाली 

o (कडक,िहसका देणाऱ्या 
िकंवा पडणाऱ्या नाही ) 

 

 
o िन�ेज चेहरा आिण डोळे  
o भुवया ताणलेल्या िकंवा खाली झुकलेल्या  
o चेहरा वेडावाकडा करणे, ओठ काढणे,रडणे  
o कपाळावर आ�ा 
o डोळे उघडझाप करणे िकंवा ग� िमटणे  
o इतरांकडे न बघता दुसरीकडे बघणे  
o ओठ घ� आवळून धरणे  
o जलद �वास घेणे  
o चोखताना मोठा आवाज आिण हालचाली करणे  
o गोधंळणे, कण्हणे,िपरिपर करणे  
o खोकला,गुदमरणे,धाप लागणे,थंुकी काढणे,फुर�ा मारणे िकंवा उलटी 

करणे  
o जांभया िकंवा उच�ा देणे  
o डोके हलवणे  
o डोके आिण शरीर संगोपक िकंवा अ�पदाथा�पासून दूर वळवणे. 
o हात कानावर,डो�ावर िकंवा डो�ा�ा मागे मानेवर ठेवणे  
o थांबा “नको” सांगणारा हात  
o हात जोडणे  
o बोटे आिण हातपाय बाहेर�ा बाजूला फेकणे  
o कपडे िकंवा एखा�ा ��ीला पकडणे  
o ट� े िकंवा टेबलावर झडप घालणे िकंवा हात वर खाली हलवणे  
o संगोपक िकंवा अ�पदाथा�ना दूर ढकलणे  
o हातपाय ताठ आिण कडक करणे  
o पाय झाडणे  
o चालत िकंवा रांगत बाजूला जाणे  
o जेवता जेवता चटकन झोपी जाणे 
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होकाराचे  इशारे  
  

 
      चेहऱ्यावर चमक                 मोठे चमकणारे डोळे                          एकमेकाकडे बघणे  

 

 

 

    

 

 

 

हसून हात तोडंात घालणे               हात तोडंाकडे नेणे                          सगोपकाकडे डोके वळवणे   

 
हे होकाराचे इशारे बाळाला भूक लागल्याचे आिण ते जेव�ासाठी तयार असल्याचे दश�वतात.  

जे�ा बाळ हे इशारे करते ते�ा �ाने तु�ाला जेवण आिण संवाद सु� कर�ासाठी 
‘िहरवा िस�ल’िदलेला असतो. 
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नकाराचे इशारे  
 

 

रडवेला वेडावाकडा चेहरा                बोटे बाहेर�ा बाजूला फेकणे            जांभई देणे    

 

हातपाय पोटाशी आवळून घेणे    भुवया उंचावून डोके बाजूला करणे       भुवया उंचावून हात कानाकडे 

 

बाळाचे पोट भरलेले असेल िकंवा �ां�ाशी होत असलेला संवाद जा�  उ�ेजन  देणारा असेल तर बाळ 
नकाराचे इशारे देते. 

असे इशारे देताना बाळ तु�ाला जेवण थांबव�ासाठी ‘रेड िस�ल’ देत असते. �ाला शांत होऊन 
िवश्रांती हवी असते . प�रिश� ९ख म�े सांिगतलेल्या शांत कर�ा�ा प�ती वापरायला हरकत नाही.   

 

बाळाला भूक लागते ते�ा रडणे हा एक अंितम इशारा असतो. आधी बाळाने दाखवलेले इशारे 
ओळखून ते रडायला लागाय�ा आत �ाला दूध िदलं तर जेवण सहज होतं आिण बाळही आनंदी 
राहतं.ते�ा इशाऱ्यांकडे ल� �ा घ�ाळाकडे नको
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९ ल-३ : संगोपक आिण इतरांसाठी सूचना – घास आिण घोटाचा आकार  

घासाचा आकार  

बाळाला सहज आिण सुरि�तपणे खाता येईल असा घासाचा आकार असावा. मुलाचे वय काहीही असो िकंवा तो 
कोण�ाही प्रकारचा पदाथ� खात असो घासाचा आकार �ा�ा �मतेप्रमाणेच असायला हवा. फार मोठा घास 
घेतला तर खोकला,ठसका,तोटरा बसणे,दम लागणे असे प्रकार होऊ शकतात. मूल अ� नाका� शकते.आधी 
छो�ा  घासापासून सु�वात केलेली कधीही चांगलं. नंतर जशी मुलाची �मता वाढेल तसा घासाचा आकार 
वाढवता येईल.   

 

 

 

 

 

घासाचा आकार  वण�न  

िचमणीचा घसा 
 

 
o चम�ावर अगदी थोडासा पदाथ� .  
o बाळाला आहार देताना अगदी सु�वाती�ा काळात यो�. 

तसंच  �ा मुलांना खा�ा�ा आिण िगळ�ा�ा सम�ा आहेत  
आिण जी छोटे छोटे घास सुरि�तपणे घेऊ शकतात �ां�ासाठी 
यो�.  

अगदी यो� 
 

 
o छो�ा ते म�म आकाराचा घास .  
o �ांना सव�साधारण �मता आहे अशा चम�ाने खा�ाचा 

बऱ्यापैकी अनुभव असलेल्या आिण �ांना अजून थोडा जा� 
पदाथ� चालू शकेल अशा मुलांसाठी यो�.  

ह�ीचा घास 
 
 

 
o चम�ावर खूप जा� घास- ढीग .  
o सग�ाच मुलांना हे आ�ाना�क असते. मोठा घास घेणं 

सुरि�त नसतं आिण ते टाळायला हवं.  

िचमणीचा घास  

अगदी यो�  Bites 

ह�ीचा घास  
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घोटाचा आकार  

घासा�ा आकाराप्रमाणेच बाळाला सहज आिण सुरि�तपणे खाता येईल असा घोटाचा आकार असावा. मुलाचे वय 
काहीही असो िकंवा तो िकतीही दाटपेय िपत असो घोटाचा आकार �ा�ा �मतेप्रमाणेच असायला हवा. फार मोठा 
घोट घेतला िकंवा भरभर एकापुढे एक घोट घेतलेतर िपणे कठीण होईल आिण खोकला,ठसका,दम लागणे असे 
प्रकार होऊ शकतात. आधी छो�ा  घोटापासून सु�वात केलेली कधीही चांगलं. नंतर जशी मुलाची �मता वाढेल 
तसा घोटाचा आकार वाढवता येईल. 

 

 

 

 

 

 

 

प्रो�ाहन �ा  अिजबात प्रो�ाहन नको  

 एका घोटात िपता येईल इतकेच पेय  Ø िगळायला त्रास होईल असा मोठा घोट  

 एकावेळी एकच घोट  Ø एकापुढे एक भरभर घोट  

 दोन घोटां�ा म�े थांबा  — िवशेषतः �ा मुलांना 
खा�ा�ा आिण िगळ�ा�ा सम�ा आहेत आिण 
�ांना िगळायला वेळ लागतो अशा मुलांसाठी  

Ø बाटली िकंवा कपातलं पेय न थांबता एकाच वेळी िपऊन 
टाकणे  

 

 बाटली,कप िकंवा नळीने िपताना डोके समोर�ा 
बाजूला असू दे.  

Ø बाटली,कप िकंवा नळीने िपताना डोके िकंवा मान  खूपच 
माग�ा बाजूला झुकलेली असणे  

 मुलाची तयारी बघून हळूहळू घोटाचा आकार आिण वेग 
वाढवायला हरकत नाही.  

Ø मुलाला खोकला झालेला असताना,दम लागत असेल तर, 
चेहरा िफका पडत असेल आिण वारंवार आजारी पडत असेल 
तरी �ाला मोठे मोठे घोट भरभर पाजणे  

 

 
बाळाला छोटे घास आिण घोट सावकाशपणे देणे हा बाळाला सुरि�त ठेव�ाचा उ�म उपाय होय. 
मुले ती मो�ा घासासाठी आिण भरभर खा�ासाठी तयार आहेत हे �तःच दाखवतील �ाप्रमाणे 
करा.  
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९ल - ४ :संगोपक आिण इतरांसाठी सूचना - आदश�  �स्थतीची यादी 

0 ते ६ मिह�ां�ा मुलांसाठी  आहारा�ावेळी यो� �स्थती  

0 ते ६ मिह�ां�ा मुलांना जेवण भरवताना दमा.खोकला,ठसका कमी क�न सुरि�तपणे आिण 
आनंदाने जेवण घे�ासाठी आिण आजारपण टाळ�ासाठी या  सूचनांचे पालन करा.  

 
 

0ते ६ मिह�ांची मुले : 
 

� डोके म�भागी सरळ रेषेत  

� दुप�ात गंुडाळलेले  (० ते ४ मिहने ) 

� हनुवटी थोडी पुढे आलेली. 

� खांदे नैसिग�करी�ा वळलेले  

� बाळाचे शरीर संगोपका�ा कुशीत हात आिण छाती�ा आधारावर  

� कुल्ले डो�ापे�ा खाल�ा पातळीवर नको.  
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६ मिह�ांपे�ा मो�ा मुलांसाठी आहारा�ा वेळी यो� �स्थती 

६ मिह�ांपे�ा मो�ा मुलांना जेवण भरवताना दमा.खोकला,ठसका कमी क�न सुरि�तपणे 
आिण आनंदाने जेवण घे�ासाठी आिण आजारपण टाळ�ासाठी या  सूचनांचे पालन करा. 

 
 

६ मिह�ांपे�ा मोठी मुले : 
 

� डो�ा�ा पातळीखाली कुल्ले ९० अंशात असावे. 

� शरीर संगोपका�ा आिण खुच��ा आधाराने सरळ असावे. पुढे,मागे िकंवा बाजूला झुकलेले नसावे.  

� खांदे एका रेषेत आिण समोर�ा बाजूला असावे.  

� डोके सरळ म�रेषेत,सामा� �स्थतीत आिण हनुवटी िकंिचत झुकलेली   

� गुडघे ९० अंशात वाकलेले  

� जिमनीवर,आधारावर िकंवा संगोपका�ा अंगावर पाय सरळ �स्थतीत टेकवलेले  

 

 

डोके  

खांदे 

कुल्ले  

धड  

गुडघे  

पाय  
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कोण�ाही मुला�ा आरो�ाची प्राथिमक पायरी �णजे �ा�ा तोडंाची ��ता .िवशेष गरज 
असलेली मुले तोडंा�ा ��तेकरता इतरांवर अवलंबून असतात.याचाच अथ� असा की संगोपक 
�ां�ाकडे सांभाळायला असले�ा मुलां�ा तोडंा�ा आरो�ासाठी जबाबदार असतात. 

९ल-५ : संगोपक आिण इतरांसाठी सूचना – दाताची (तोंडाची) िनगा आिण दात 
घासणे  

िनरोगी दात िनरोगी मुले  

सग�ाच मुलांना दातां�ा सम�ा असतात पण िद�ांग मुले या सम�ांना बळी पड�ाची अिधक श�ता असते . 
दातांची िछदे्र,दात िकडणे आिण िहर�ांचे आिण दातांचे आजार अशा सम�ा सहसा िदसतात .तोडं)दात,जीभ,गाल 
आिण ओठ (�� आिण िनरोगी ठेव�ाचा एक उ�म उपाय �णजे नेहमी दात घासून,चुळा भ�न तोडंाचे आरो� 
आिण ��ता राखणे होय.  

 

दात आिण िहर�ांशी िनगडीत आरो�ाचे प्र�न  

⇒ �दयरोगाचा वाढता धोका .  
⇒ �ुमोिनया आिण इतर �ासासंबंधी आजाराचा धोका   
⇒ तोडंात वेदना आिण अ�थता  ) खातािपताना आिण एरवीही  (   
⇒ वेदना आिण अ�थतेमुळे आहाराचे प्रमाण कमी   
⇒ दातांची रचना वेडीवाकडी आिण दात पडणे  

दातां�ा सम�ा िद�ांग मुलांम�े का जा� असतात ? 

िवशेष गरज असले�ा मुलांना इतर मुलांपे�ा तोडंा�ा आरो�ा�ा सम�ा अिधक असतात �ाला बरीच कारणे 
आहेत . वत�णुकी�ा सम�ा,आकलनश�ी आिण हालचाल मंद असणे अशी कारणे मु��े िदसून येतात .�ाच 
प्रमाणे िगळ�ाचा त्रास,दमा असणे आिण पोटा�ा त्रासामुळेही तोडंा�ा आरो�ाचे प्र� िनमा�ण होतात .तोडंचे आरो� 
चांगले राख�ात या सम�ा अडथळे आणतात . 

दातां�ा सम�ा िनमा�ण करणारी काही िविश� करणे  

⇒ दुभंगलेले ओठ /टाळू िकंवा तोडं, चेहरा आिण 
             डो�ा�ा रचनेतील दोष  

⇒ सेरेब्रल पा�ी  
⇒ डाऊन िसंड� ोम  
⇒ �ि�दोष  
⇒ श्रवण दोष   
⇒ ऑपरेशन मधील काही दोष   
⇒ वाढी�ा िशक�ा�ा काही सम�ा  
⇒ एचआय�ी संसग�  
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इतर घटक  

जे�ा मूल  

o �ाचे ओठ,जीभ आिण गाल खातािपताना नीट हलवू शकत नसेल 
ते�ा �ां�ा रचनेमुळे नैसिग�क ��तेची संधी गमावून बसतं .  

o हात आिण बोटे नीट हलवता येत नसतील तर दात घासणे आिण 
�� करणे श� होत नाही . 

o पुरेशी लाळ येत नाही �ामुळे अ�ाचे तुकडे तोडंात िफरवणे जड 
जाते .  

o काही प� असेल तर पुरेसा आहार िमळत नाही िकंवा अ� आिण 
पेय तोडंातून घेऊ शकत नसेल तर तोडं कोरडे पडते .रोगज� 
िवषाणू वाढतात आिण मूल आजारी पडते . 

o काही औषधांमुळे िहर�ा सुजून �ातून र� येते आिण दात 
िकडतात 

o दीघ�काळ बाटलीने दूध िपत असेल तर दात िकड�ाची आिण 
 /िकंवा वेडेवाकडे ये�ाची श�ता वाढते  . 

o खूप जा� िचकट आिण गोड पदाथ� खा�ात आले तर दात 
िकडतात आिण पडतात . 

तोडंा�ा आरो� सम�ेची ल�णे  

⇒ खाणे िपणे नाकारतो . 
⇒ प्रिक्रया केले�ा कठीण पदाथा�पे�ा नरम पदाथा�ना प्राधा�  
⇒ दात खातो  ) चावतो ( 
⇒ दाताचा रंग बदलतो  
⇒ वास येतो  
⇒ तोडंात आिण भोवती हात लावू देत नाही . 

तोडंाची प्राथिमक िनगा आिण दात घासणे (ब्रश करणे)  

प्र�ेक मुलाचे तोडं �� आिण िनरोगी असणे आव�क आहे .मुला�ा 
तोडंा�ा आरो�ासाठी काही योजना आखायला फारसा वेळ लागत नाही .जसे जेवाय�ा आधी आिण नंतर आपण 
हात धुतो तसंच तोडंही धुवायची सवय रोज�ा िदनचय�त समािव� करावी .  

 
 
तोडंाची प्राथिमक िनगा आिण दात घासणे  – माग�दश�क सूचना   
 
खास यां�ासाठी :  सव� िशशु,बालके आिण मुले  
कधी करावे :  

o रोज िदवसातून ३ /४ वेळेला .सहसा जेवणानंतर आिण काहीही खा�ावर िकंवा झोपेतून उठ�ावर आिण 
झोपायला जाय�ा आधी  

श� ितत�ा लवकर मुलाला तोडंा�ा आरो�ाची 
आिण दात घास�ाची सवय लावायला हवी. जे�ा 
पिहला दात येतो ते�ाच �ाची ब्रश कर�ाची तयारी 
झालेली असते.  �ा आधीही मुलाला तोडंाची 
��ता िशकवता येते.  
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कसे वापरावे :  

o बाळाला सरळ उभे हातात धरा िकंवा सरळ एखा�ा आरामशीर खुच�त बसवा . 
o �� पाणी,टूथब्रश,बोट िकंवा मऊ फडके वापरा . 
o बाळाला ब्रश िकंवा कपडा दाखवा आिण तुम�ा देखरेखीखाली �ाला तो चोखायला,चावायला आिण तोडंात 

घालायला �ा).प्र�� तोडं �� कर�ाआधी असे पु�ळ वेळा घडू शकते.) 
o मुलाने तयारी दाखवली की हळूहळू �ा�ा ओठाला,िजभेला आिण गाला�ा आत�ा बाजूला तसंच 

िहर�ांना आिण उगवले�ा दातांना ब्रश िकंवा कप�ाने मािलश करायला सु�वात करा ..हे अगदी ५-१० 
सेकंदांपासून २ िमिनटांपय�त चालू शकेल . 

o गरज वाटली तर जेवणाआधी आिण नंतर करा .. 
o खाली िदलेले काही गो�ी जे�ा तोडं धु�ाची जा� गरज असेल ते�ा पु�ा करा).उदा .आजरपण,उलटी  (  

 

 िदवसातून तीन वेळा तरी तोडंाची ��ता करणं हे मुलांसाठी आदश� आहे .िवशेष गरज 
असले�ा मुलांना ही जा�वेळा करावी लागते .�ां�ा प्र�ेक जेवणाआधी आिण नंतर 
�ांचे संपूण� तोडं �� करावे.जर बाळ जेव�ावर लगेच  झोपी गेलं आिण �ा�ा तोडंात 
अ�ाचा घास तसाच रािहला तर तोडं �� करणं कठीण जाईल �णून लगेचच तोडंाची 
��ता करणं गरजेचं आहे.�ामुळे आजार,दमा आिण रोग दूर राहतील .  

 

१-२-३ चा खेळ ३८ 

अितसंवेदनशील मुले, तोडंा�ा �ा�ाबाबत फारसा अनुभव नसलेली 
अ�स्थ मुले यां�ासाठी हा खेळ उपयु� आहे. यामुळे तोडंाची िनगा 
राख�ाबाबत �ांचा संगोपाकावरचा िव�वास वाढतो. �श� िकंवा हा अनुभव 
‘३’ �ा पुढे जाणार नाही हे �ांना समजतं.  
 
सूचना :  

①  मुलाला ब्रश आिण कपडा दाखवा. 
②  मुलाला िजथे सोयीचं वाटेल अशा िठकाणी �श� करा(ओठ,हात,खांदा 

िकंवा तोडंा�ा आत)  
③  ब्रश िकंवा कप�ा�ा प्र�ेक �शा�बरोबर मो�ा आवाजात १-२-३ 

�णा...४ कधीही �णू नका ! 
④  “ ३” �टल्यावर ब्रश िकंवा कपडा तोडंातून लगेच बाहेर काढा  
⑤  ब्रश िकंवा कपडा पु�ा बाळा�ा तोडंात ठेवा ( आधी ठेवला होता ितथेच 

िकंवा िकंिचत बाजूला) आिण मोजायला सु�वात करा “१-२-३”  
⑥  जोपय�त बाळाला चालेल तोपय�त ही िक्रया तोडंात आत आत परत परत करा.  
⑦  एकदा तोडंात गेलं की िक परत १-२-३ सु�. दात घासताना,आतून गाल आिण जीभ �� करताना हीच 

प�त वापरा.  
⑧  इशारा : आधी हलकासा �श� �ावा �णून भरभर आकडे �णा.बाळाची तयारी झाली िक मग सावकाश 

आकडे �णा (“१…२…३…”  “१………२……..३…….”  “१………………….२………………..३………………”. 
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अितसंवेदनशील मुलांसाठी सु�वातीला तोडंाची ��ता अगदी मया�िदत प्रमाणात असावी.�णजे 
हा अनुभव �ां�ासाठी सकारा�क ठरेल.  

 

दात आिण तोडंा�ा आरो�ासाठी मह�ा�ा सूचना  

① हात �ा - तोडंा�ा ��तेसाठी िद�ांग मुलांना कोण�ा न कोण�ा ��पात मदत लागेल (कमी िकंवा 
जा�).�ामुळे अशा मुलांसाठी रोज आिण िदवसातून अनेक वेळा तोडंाची िनगा राख�ाचा सराव 
ठेवायला हवा.   

② कल्पक बना - प्र�ेक मुला�ा शारी�रक �मतेनुसार आिण संवेदनशीलतेला अनुस�न �ा�ासाठी ब्रश 
िनवडा. �ा मुलांना ब्रश हातात धरणे जमत नाही �ां�ासाठी जाडसर ,छो�ा दां�ाचा ब्रश �ा. 
ब्रशचा दांडा जाड कर�ाकरता �ाला फोम ,िचकटप�ी िकंवा कापड गंुडाळा.बाळाला ब्रश आवडला 
नाही तर मऊसर कापड िकंवा बोटाचा वापर करा. 

 
③ खूप सराव �ा -.मुलांना रोज तोडंाची ��ता कर�ा�ा भरपूर संधी उपल� क�न  �ा.िजत�ावेळा 

मुलाला ब्रश वापरायला िमळेल  िततकं �ाला ब्रश करणं सोपं जाईल आिण पुढे तो �तःच तोडंाची 
काळजी घेऊ लागेल.   
 

④ सावकाश िनया थोड�ात .- सु�वातीला तोडं धुताना अगदी थोडावेळ �ा. कदािचत मूल तोडंाला 
हातही लावू देणार नाही. �ा�ा कलाने  �ा आिण जे�ा तो तयारी दाखवेल ते�ाच सावकाशपणे �ा�ा 
तोडंात ब्रश घाला.  

 
⑤ तोडंाजवळ सु�वात क� नका- . काही मुलांना तोडंात िकंवा तोडंाजवळ हात लावलेला आवडत नाही. 

�णून आधी हात,खांदे मािलश  करत करत मग चेहऱ्यावर या आिण मािलश करा. बाळाला िकती सहन 
होतंय ते बघा आिण मगच वेळ आिण पातळी वाढवा.  
 

⑥ मजा �ा- .हसत खेळत तोडं धु�ाचा अनुभव �ा. सावकाशपणे,मुलाचा कल बघून तोडं धु�ाचा 
अनुभव सकारा�क बनव�ाचा प्रय� करा.  

 
⑦ आरो�दायी पया�य �ा- .मुलां�ा दात आिण िहर�ांना हानी पोचवतील असे गोड पदाथ� (साखर) 

मया�िदत ��पातच �ा. 
 

⑧ बाटलीचा वापर कमी-  जी मुलं बराच काळ बाटलीने दूध िपतात �ांचे दात िकड�ाची श�ता असते. 
मुलाला फ� सवय �णून आरामासाठी बाटली हवी असेल तर �ात दुधाऐवजी पाणी �ा. प्र�ेक वेळेला 
बाटलीने दूध िकंवा फॉ�ु�ला �ायल्यावर बाळाचे तोडं �� करा.  

  
⑨ दंतवै� शोधा .- बाळाला पिहला दात आल्याबरोबर �ाला दातां�ा डॉ�रला दाखवा. पुढे वष�भर 

िनयिमतपणे प्र�ेक मुलाला डॉ�रांकडे �ावे. �णजे जर काही सम�ा असेल तर ती गंभीर 
हो�ाआधीच ित�ावर उपचार होऊ शकेल.  
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९म : आहारा�ा नेहमी�ा सम�ा आिण उपाय - त�े 

बाटलीने दूध िपताना�ा सम�ा आिण उपाय  
सम�ा संभा� उपाय 

बुचामधून पेया�ा प्रवाहाचा वेग जा�  

o प्रवाह कमी कर�ासाठी वेगावर िनयंत्रण ठेवा  (प�रिश� ९ज ) 
o वेग कमी कर�ाकरता �स्थती बदलून बघा. (शेजारी झोपून,खुच�त सरळ बसून ) 
o बाटली आडवी धारा- उभी धर�ाचे टाळा. 
o कमी प्रवाह देणारे बूच वापरा (छोटे िछद्र आिण लहान क्रमांक ) 

बुचामधून पेया�ा प्रवाहाचा वेग कमी  
o जा� प्रवाह देणारे बूच वापरा. (मोठे िछद्र आिण मोठा  क्रमांक) 
o वेग वाढव�ाकरता �स्थती बदलून बघा. (पाळ�ात ठेवा ) 
o बाटली िकंिचत उभी धरा. 

जेवण ३० िमिनटांपे�ा जा� वेळ चालते  

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o प्रवाहाचा वेग बघा आिण ज�रीप्रमाणे बदला. बाळा�ा �मतेनुसार वेग नसेल तर 

जेवणाचा वेळ लांबतो. आिण जेवणाचे प्रमाण कमी होते.  
o बाळ लवकर थकत असेल तर अधूनमधून �ाला िवश्रांती �ा.  
o िदवसा आिण रात्री  छो�ा प्रमाणात पण भरपूर वेळा आहार �ा.  
o जेवताना मुलाचे मन रमावे आिण जेव�ाचा वेग वाढवा �णून �ा�ाशी बोला,गाणी 

�णा,संवाद साधा. 

जेवताना गोधंळ घालणे ,खराब होणे  

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बदलून बघा 
o जेवाय�ा आधी आिण दर�ान शांत कर�ाचे उपाय करा. (प�रिश� ९ख)   
o प्रवाहाचा वेग बघा आिण ज�री प्रमाणे बदला.खूप जा� आिण खूप कमी वेग 

मुलाला िनराश करतं आिण मग ते गोधंळ घालतं.  
o मधून मधून िवश्रांती �ा. (ढेकर काढणे,थोपटणे,झुलवणे ) 
o मूल शांतपणे जेवेपय�त चोखणी �ा. 

जेवताना बाळ झोपी जाते  

o मु� कारण शोधून काढा  
o मुलाचा सावधपणा वाढवणारी �स्थती घेऊन बघा 
o प्रवाहाचा वेग बघा आिण ज�री प्रमाणे बदला.खूप जा� आिण खूप कमी वेग 

मुलाला िनराश करतं,ताण देतं आिण बाळ चटकन थकतं. 
o बाळाला कधी भूक लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची ल�णे िनरी�ण क�न 

बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  
o जेवताना मुलाचे मन रमावे �णून �ा�ाशी बोला,गाणी �णा,संवाद साधा. 
o �ाला जागं ठेव�ासाठी चाल�ा�ा /बोल�ा�ा प�ती वापरा.(प�रिश� ९ख)  

जेवताना ठसका,खोकला येणे 
,गुदमरणे  

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण सुधारणा करा (जा� उभी सरळ). यो� �स्थती�ा 

सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
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o प्रवाहाचा वेग बघा आिण बदल करा – छोटे बूच वाप�न कमी वेग ठेवणे कधीही 
चांगले  

o प्रवाह कमी कर�ासाठी वेगावर िनयंत्रण ठेवा  (प�रिश� ९ज ) 
o मधून मधून िवश्रांती �ा. (ढेकर काढणे,थोपटणे,झुलवणे ) 
o पेयाचा दाटपणा हा शेवटचा पया�य समजा  (प�रिश� ९ ई ) 

बाटली नाकारणे  

o मु� कारण शोधून काढा  
o मुलाचा आराम वाढवणारी �स्थती घेऊन बघा 
o जेवाय�ा आधी आिण दर�ान शांत कर�ाचे उपाय करा. (प�रिश� ९ख)   
o प्रवाहाचा वेग बघा आिण ज�री प्रमाणे बदला.खूप जा� आिण खूप कमी वेग 

मुलाला िनराश करतं,आिण मग ते बाटली नाकारातं. 
o बाळाला कधी भूक लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची ल�णे िनरी�ण क�न 

बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  
o वेगळी बाटली िकंवा/आिण बूच वाप�न बघा  
o जबरद�ीने पाजणे टाळा 

बाटलीने िपताना आिण /िकंवा नंतर 
थंुकी काढणे  

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण सुधारणा करा) (जा� उभी सरळ). ). यो� �स्थती�ा 

सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 

 

o प्रवाहाचा वेग बघा आिण बदल करा: अित जा� वेग →थंुकीचे प्रमाण जा�  
o बाळाला कधी भूक लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची ल�णे िनरी�ण क�न 

बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  
o जा� पाजणे टाळा  
o ढेकर काढ�ासाठी वारंवार िवश्रांती �ा.  
o बाळाला जेवणानंतर िकमान २० िमिनटे सरळ उभे धरा. 
o थंुकणे कमी कर�ासाठी चोखणी �ा. 
o जेवल्यावर पोटावर हात ठेवणे टाळा  
o पेयाचा दाटपणा हा शेवटचा पया�य समजा  (प�रिश� ९ ई ) 

 

कपाने िपताना�ा सम�ा आिण उपाय 
सम�ा संभा� उपाय 

कपाने िपताना 
खोकला,गुदमरणे,फुर�ा काढणे  

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण बदल करा. (जा� सरळ उभी �स्थती,डोके पुढ�ा बाजूला 

आिण हनुवटी जिमनीला समांतर ) आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  
(प्रकरण १,िवभाग १) 

o मुलाला सहज धरता येईल असा छो�ा आकाराचा कप वापरा  
o कप धरायला,एकेक छोटा घोट �ायला बाळाला मदत करा.  
o एकावेळेस थोडेच पेय कपात ओता.  
o कपाने िप�ाचा वारंवार सराव �ा.  
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o छोटा एकेक घोट सावकाशपणे िप�ासाठी प्रो�ाहन �ा.  
o पेयाचा दाटपणा हा शेवटचा पया�य समजा  (प�रिश� ९ ई ) 

पेय कपा�ा बाहेर सांडणे  

o कपाने िप�ाचा वारंवार सराव �ा.  
o मुलासोबत तु�ी पण कपाने �ा �णजे �ाला िशकता येईल.  
o एकावेळेस थोडेच पेय कपात ओता.  
o मुलाने न सांडता कप नीट ध�न �ायलं तर �ाचे कौतुक करा (वा! म� धरलाय 

कप!) 

कपात जीभ िचकटणे  

o �स्थती बघा आिण बदल करा. आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण 
१,िवभाग १) 

o कप धरायला,एकेक छोटा घोट �ायला बाळाला मदत करा.  
o कपाने िप�ाचा वारंवार सराव �ा 

 

o नैसिग�क घटक वाप�न पेयाचा दाटपणा वाढवून वेग कमी करा – मुलाचा 
आ�िव�वास वाढला आिण �ाला कपाने नीट िपता यायला लागले की हळूहळू 
पेयाचा दाटपणा कमी करा.(प�रिश� ९ई,९फ़) 

डोके हलवून कप बाजूला ढकलणे –
कप नाकारणे  

o बाळाला कधी भूक आिण तहान  लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची ल�णे 
िनरी�ण क�न बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  

o जेवाय�ा आधी आिण दर�ान शांत कर�ाचे उपाय करा. (प�रिश� ९ख)   
o मुलाचा आराम वाढवणारी �स्थती घेऊन बघा 
o वेगळा कप वापरा  
o िप�ाचा वेग कमी करा.  
o मुलासोबत तु�ी पण कपाने �ा �णजे �ाला िशकता येईल 
o कपाने िप�ाचा वारंवार सराव �ा.  
o कपाने िपणे सोपे जावे �णून �रका�ा कपाशी �ांना खेळू �ा (जेवताना आिण 

एरवीही ) 
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चम�ाने खाताना�ा सम�ा आिण उपाय 
सम�ा संभा� उपाय 

खुच�त सरळ बसने कठीण जाणे  

o मु� कारण शोधून काढा  
o चम�ाने खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खात्री करा. 

(प्रकरण १,िवभाग ६)  
o बाळाला आधार देणारी साधारण म�म �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा 

सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी खुच� ,टेबल िकंवा बैठक वाप�न बघा. 
o मुलाची सरळ बस�ाची ताकद वाढावी �णून जेवणाखेरीज इतर वेळेलाही सरळ 

ताठ बस�ाची संधी �ा. 
o जेवण ३० िमिनटांपे�ा जा� वेळ असू नये याची द�ता �ा.  
o कंटा�ामुळेमुलाला सरळ बसायला त्रास होत असेल तर िदवसभरात थोडेथोडे 

जेवण वारंवार �ा. 

 
चम�ासाठीतोडं उघडत नाही िकंवा 

�ात िनयिमतपणा नाही  

o सु�वातीला कोरडा चमचा मुला�ा तोडंात �ा. मुलाने तो �ीकारला की मग 
पुढ�ा वेळी पदाथा�त बुडवून �ा.तेही �ाने चाखले िक मग हळूहळू पदाथा�चे प्रमाण 
वाढवत �ा. 

o बाळाला कधी भूक आिण तहान  लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची ल�णे 
िनरी�ण क�न बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  

o �स्थती बघा ,गरज वाटल्यास बदल करा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  
(प्रकरण १,िवभाग १) 

o बाळाला सवय �ावी �णून �ाला जेवताना तसंच इतरवेळी चम�ाशी खेळू �ा.  
o चम�ाने खा�ाचा अिधकािधक सराव �ा.  
o बाळासोबत चम�ाने  खा �णजे �ाला िशकता येईल.  
o वेगळे चमचे वाप�न पहा. 
o जेवताना अडथळा आणणाऱ्या गो�ी कमी करा.(बाळाचे तोडं गद��ा आिण जा� 

आवाजा�ा बाजूकडून दुसरीकडे वळवा.मंद प्रकाशात कमी आवाजात भरवा)  
o जबरद�ीने भरवू नका.  

जेवण ३० िमिनटांपे�ा जा� वेळ चालते  

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o थोडे थोडे जेवण वारंवार �ा . 
o जेवताना मुलाचे मन रमावे आिण जेव�ाचा वेग वाढवा �णून �ा�ाशी बोला,गाणी 

�णा,संवाद साधा. 
o मुलाने �तः जेवावे �णून भांडी बदलून बघा.(प�रिश� ९इ)  
o आ�ाचा पदाथ� खाणे अवघड जात असेल आिण �ासाठी जा� प्रय� करावा लागत 

असेल तर वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा पदाथ� 
�ा.)(प�रिश� ९ई,९फ़ ) 

खराब होणे आिण चमचा नाकारणे  o मु� कारण शोधून काढा  
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o बाळाला कधी भूक आिण तहान  लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची ल�णे 
िनरी�ण क�न बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  

o जेवाय�ा आधी आिण दर�ान शांत कर�ाचे उपाय करा. (प�रिश� ९ख)   
o मुलाचा आराम वाढवणारी �स्थती घेऊन बघा 
o वेगळा चमचा वापरा  
o जेवणाचा वेग कमी करा.  
o चम�ाने खणायची जा�ीत जा� संधी �ा  
o �तः हाताने खा�ासाठी उद्यु� करा.  
o जेवताना मुलाचे मन रमावे �णून �ा�ाशी बोला,गाणी �णा,संवाद साधा. 

चम�ाने खाताना  
खोकला,गुदमरणे,फुर�ा काढणे 

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण बदल करा. (जा� सरळ उभी �स्थती,डोके पुढ�ा बाजूला 

आिण हनुवटी जिमनीला समांतर ) आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  
(प्रकरण १,िवभाग १) 

o तु�ी भरवत असलं तर जेवणाचा वेग कमी करा.  
o छोटे छोटे घास �ा  
o छोटा एकेक घास  सावकाशपणे घे�ासाठी प्रो�ाहन �ा 
o आ�ाचा पदाथ� खाणे अवघड जात असेल आिण �ासाठी जा� प्रय� करावा लागत 

असेल तर वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा पदाथ� 
�ा.)(प�रिश� ९ई,९फ़ ) 

 
�तः हाताने खाताना�ा सम�ा आिण उपाय 

सम�ा संभा� उपाय 

शारी�रक,��ी िकंवा आकलना�ा 
दोषामुळे भांडी ,ताटली/वाटी,कप 

धरणे अवघड जाते  

o चम�ाने खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खात्री 
करा. (प्रकरण १,िवभाग ६)  

o बाळाला आधार देणारी साधारण म�म �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा 
सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 

o वेगळी खुच� ,टेबल िकंवा बैठक वाप�न बघा. 
o बाळा�ा िविश� गरजा भागवणारी भांडी,कप,ताटली वापरा (प�रिश� ९ग)  
o जेवताना न हलता टेबलावर िचकटून राहतील अशी ताटंवा�ा वापरा.  
o मॅट,ताटल्या कडा असलेल्या वापरल्या तर मुलाला पदाथ� चटकन उचलता 

येतो. 
o �तः हाताने जेव�ाची भरपूर संधी �ा.  

नेहमी भां�ातून पदाथ� सांडणे  

o बाळाला कधी भूक आिण तहान  लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची 
ल�णे िनरी�ण क�न बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  

o चम�ाने खा�ाचा अिधकािधक सराव �ा  
o बाळासोबत चम�ाने  खा �णजे �ाला िशकता येईल.  
o वेगळे चमचे वाप�न पहा.-बाळाला कदािचत छोटा आिण हलका चमचा हवा 

असेल (प�रिश� ९ह) 
o चम�ावर एका वेळेला थोडाच पदाथ� �ा. 
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o चम�ाला िचकटणारे पदाथ� �ा  
o मुलाने न सांडता चमचा नीट ध�न खाल्लं तर �ाचं  कौतुक करा (वा! म� 

धरलाय चमचा!) 

जेवण ३० िमिनटांपे�ा जा� वेळ चालते 

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o थोडे थोडे जेवण वारंवार �ा . 
o जेवताना मुलाचे मन रमावे आिण जेव�ाचा वेग वाढवा �णून �ा�ाशी 

बोला,गाणी �णा,संवाद साधा. 
o मुलाने �तः जेवावे �णून भांडी बदलून बघा.(प�रिश� ९इ)  

�तः खायला नकार देतो  

o मु� कारण शोधून काढा  
o बाळाला कधी भूक आिण तहान  लागलीय आिण कधी पोट भरलंय याची 

ल�णे िनरी�ण क�न बघा. (प�रिश� ९ल-२ )  
o जेवाय�ा आधी आिण दर�ान शांत कर�ाचे उपाय करा. (प�रिश� ९ख)   
o मुलाचा आराम वाढवणारी �स्थती घेऊन बघा 
o वेगळा चमचा वापरा  
o �तः हातात चमचा ध�न खा�ासाठी भरपूर संधी �ा  
o मुलाला आधार देऊन हळूहळू �तः हाताने खा�ासाठी  प्रो�ाहन  �ा.  

हाताने खाताना  
खोकला,गुदमरणे,फुर�ा काढणे 

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण बदल करा. (जा� सरळ उभी �स्थती,डोके पुढ�ा 

बाजूला आिण हनुवटी जिमनीला समांतर ) आिण यो� �स्थती�ा 
सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 

o छोटा एकेक घास सावकाशपणे घे�ासाठी प्रो�ाहन �ा 
o पदाथा�चे सहज उचलून खाता येतील असे तुकडे करा.  
o �तः हाताने खा�ासाठी  प्रो�ाहन  �ा.  
o आ�ाचा पदाथ� खाणे अवघड जात असेल आिण �ासाठी जा� प्रय� करावा 

लागत असेल तर वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा 
पदाथ� �ा.)(प�रिश� ९ई,९फ़ ) 

 
 

संवेदनशील मुलां�ा खाताना�ा सम�ा आिण उपाय 
सम�ा संभा� उपाय 

पदाथा�चा प्रकार आिण चव बदलणे 
आ�ाना�क ठरते  

o िविवध पदाथ� खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खात्री 
करा.  

o बाळाला कोणतीही जबरद�ी न करता वेगवेगळे पदाथ� हाताळ�ाची(बघणे,वास 
आिण �श�) संधी �ा.  

o नवीन पदाथा�बरोबर बाळाचा  नेहमीचा  आवडता  पदाथ� �ा.   
o एका वेळेला एकच नवीन प्रकार िकंवा चव �ा.  
o नवीन पदाथ� देताना एका वेळेला थोडाच पदाथ� �ा.  
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o नवीन पदाथा�त बाळाची �ची वाढावी �णून बऱ्याच वेळा िविवध जेवणात तो �ा.  
o नवीन पदाथ� इतर लोकही खाताना बघ�ाची संधी मुलांना �ा.  
o खा�ाची जबरद�ी क� नका.  
o नवीन चव िकंवा प्रकार देत असताना जेवणा�ा रोज�ा सवयीत काहीही बदल 

क� नका. 

बाळ अ�ाला �श� क� इ��त नाही  

o बाळाला कोणतीही जबरद�ी न करता वेगवेगळे पदाथ� हाताळ�ाची(बघणे,वास 
आिण �श�)  संधी �ा 

o वेगवेगळे पदाथ� वाप�न गोधंळ कर�ाची खराब हो�ाची संधी मुलांना �ा 
(िपठाशी,वाळूशी,पा�ाशी आिण रंगांशी खेळू �ा) 

o पदाथा�ला हात लाव�ासाठी मुलांना भांडी हाताळू �ा.  
o मुलाला पदाथा�ला हात लावायचा नसेल तर जबरद�ी क� नका 

खाताना खोकला,गुदमरणे,फुर�ा 
काढणे 

o मु� कारण शोधून काढा  
o �स्थती बघा आिण बदल करा. (जा� सरळ उभी �स्थती,डोके पुढ�ा बाजूला 

आिण हनुवटी जिमनीला समांतर ) आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  
(प्रकरण १,िवभाग १) 

o मधूनमधून िवश्रांती �ा. 
o वेगवेगळे पदाथ� हाताळ�ाची(बघणे,वास आिण �श�)  संधी �ा 
o पदाथ� बदलताना सोबत एक सोपा पदाथ� �ा.(प�रिश� ९फ़) 

 
मुलां�ा यो� �स्थती�ा सम�ा आिण उपाय 

सम�ा संभा� उपाय 

संगोपक आिण /िकंवा बाळासाठी 
�स्थती आरामदायी नसणे  

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o स�ा�ा �स्थतीत बदल करा (उशा,चादरी,लोड ,पायाला आधार देऊन) �स्थती 

आरामदायी करा. 
o बाळ िकंवा संगोपकासाठी वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा. 

डोके िकंवा मान एकाबाजूला कलणे 

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o �ा बाजूला कलत असेल �ाबाजूला बाळा�ा काना�ा आिण खां�ा�ा म�े 

टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी ठेवा.  
o U-आकाराची उशी वाप�न बाळाचे डोके म�भागी ठेवा  
o बाळाला मान आिण डोके म�ारेषेत येतील असे बसवा.  
o यो� �स्थती राख�ासाठी म�भागी असताना आिण डो�ा�ा पातळीत ठेवून 

बाळाला भरवा 

डोके िकंवा मान वर छताकडे  कलणे 

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o बाळा�ा मानेभोवती टॉवेल िकंवा चादरीची गंुडाळी ठेवा.  
o U-आकाराची उशी वाप�न बाळाचे डोके म�भागी ठेवा  
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o सरळ बसता येईल अशी खुच� वापरा. 
o म�भागी असताना आिण डो�ा�ा पातळीत ठेवून बाळाला भरवा 

डोके िकंवा मान खाली छातीकडे  
कलणे 

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o बाळाला अिधक आधार दे�ासाठी टेबल िकंवा ट� े वापरा.  
o खुच� मागे झुकवून ठेवा  
o बाळाला शरीराभोवती चादर,टॉवेल िकंवा प�ा गंुडाळून खुच�ला बांधा.  आिण 

हळूच �ाला म�भागी आणा.  
o U-आकाराची उशी वाप�न बाळाचे डोके म�भागी समोर�ा बाजूला  ठेवा  
o म�भागी असताना आिण डो�ा�ा पातळीत ठेवून बाळाला भरवा 

शरीर एका बाजूला कलणे 

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o बाळाला कंबरेभोवती चादर,टॉवेल िकंवा मऊ फोम गंुडाळून खुच�ला बांधा. आिण 

हळूच शरीर म�भागी आणा.  
o म�भागी असताना आिण डो�ा�ा पातळीत ठेवून बाळाला भरवा 

शरीर माग�ा बाजुला झुकवून कडक 
करणे  

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o बाळाचे खांदे आिण पाठ पुढ�ा बाजूला झुकव�ासाठी गुडघे आिण कुल्ले थोडे 

वाकवून �ा.तु�ी धरले असेल तर हनुवटी डो�ापुढे येऊ दे.  
o जेवाय�ाआधी आिण दर�ान शांत कर�ाचे उपाय करा. (प�रिश� ९ख)   
o म�भागी असताना आिण डो�ा�ा पातळीत ठेवून बाळाला भरवा 

खुच�व�न घसरणे  

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o बाळाला अिधक आधार दे�ासाठी टेबल िकंवा ट� े वापरा.  
o पया�य असेल तर खुच�चा प�ा बांधा.  
o खुच��ा बैठकीवर न घसरणारे मॅट टाका.   
o बाळाला गुड�ाभोवती चादर,टॉवेल िकंवा मऊ फोम गंुडाळून कुल्ल्यांना आधार 

�ा  
 

o बाळाला मां�ांभोवती चादर,टॉवेल िकंवा मऊ फोम गंुडाळून आधार �ा  
o बाळा�ा पायाला पुरेसा आधार आहे याची खात्री करा. 

बापाचे पाय जिमनीवर िकंवा पाय�ावर 
ठेवणे श� होत नाही.  

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o पायाचा आधार देणारी व�ू मुलाचा पूण� पाय टेकेल अशी ठेवा.  
o स�ा�ा पाय�ावर पु�के,खोकी,लाकूड,ठोकळे िवटा इ.ठेवून �ाची उंची 

वाढवा. 
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खुच� िकंवा बैठक उपल� नसणे िकंवा 
मुला�ा गरजेनुसार नसणे  

o �स्थती बघा आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण १,िवभाग १) 
o वेगळी �स्थती,खुच� िकंवा बैठक वापरा.  
o चादर,टॉवेलची गंुडाळी,उशा, वाप�न खुच�त बैठकीची उंची वाढवता येईल. 

(खूप मो�ा खुच�साठी ) 
o चांगला आधार देऊन जिमनीवर बसवा 
o काड�बोड�,खोकी वाप�न यो� बैठक बनवा.(प�रिश� ९इ) 

तोडंा�ा �ायंू�ा  सम�ा आिण उपाय 
सम�ा संभा� उपाय 

पदाथा�चा प्रकार आिण चव बदलणे 
आ�ाना�क ठरते 

o मु� कारण शोधून काढा  
o िविवध पदाथ� खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खातरी 

करा 
o �स्थती बघा आिण बदल करा. आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण 

१,िवभाग १) 
o जेवणाआधी ब्रश करणे अशा जागं कर�ा�ा प�ती वापरा. (प�रिश� ९ख) 
o चेहऱ्यावर मािलश कर�ाचे तंत्र वाप�न मुलाला जागं करा.(प�रिश� ९ज) 
o बाळाला कोणतीही जबरद�ी न करता वेगवेगळे पदाथ� हाताळ�ाची(बघणे,वास 

आिण �श�)  संधी �ा.  
o नवीन पदाथा�बरोबर बाळाचा  नेहमीचा  आवडता  पदाथ� �ा.(प�रिश� ९ई,९फ़)    
o एका वेळेला एकच नवीन प्रकार िकंवा चव �ा.  
o नवीन पदाथ� देताना एका वेळेला थोडाच पदाथ� �ा.  
o नवीन पदाथा�त बाळाची �ची वाढावी �णून बऱ्याच वेळा िविवध जेवणात तो �ा.  
o खा�ाची जबरद�ी क� नका.  

तोडंातून पदाथ� बाहेर पडतात.  

o मु� कारण शोधून काढा  
o िविवध पदाथ� खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खातरी 

करा 
o �स्थती बघा आिण बदल करा. आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण 

१,िवभाग १) 
o वेगळी भांडी,कप वाप�न बघा  
o जेवणाआधी ब्रश करणे,वाजणारे खेळणे देणे  अशा जागं कर�ा�ा प�ती वापरा. 

(प�रिश� ९ख) 
o चेहऱ्यावर मािलश कर�ाचे तंत्र वाप�न मुलाला जागं करा.(प�रिश� ९ज) 
o कप आिण चमचा वापरताना खाली दाबा दे�ाचे तंत्र वापरा (प�रिश� ९ज) 
o मो�ा मुलांना आर�यासमोर बसवून खायला �ा �णजे �ांचं �ांना समजेल कसं 

खायचं ते.  
o छोटा एकेक घास सावकाशपणे घे�ासाठी प्रो�ाहन �ा 
o तु�ी भरवत असलं तर बाळाला झेपतील असे छोटे छोटे घास �ा.  
o पदाथा�चे सहज उचलून खाता येतील असे तुकडे करा.  
o आ�ाचा पदाथ� खाणे अवघड जात असेल आिण �ासाठी जा� प्रय� करावा लागत 

असेल तर वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा पदाथ� 
�ा.)(प�रिश� ९ई,९फ़ ) 
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खाताना खोकला,गुदमरणे,फुर�ा 
काढणे 

o मु� कारण शोधून काढा  
o िविवध पदाथ� खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खातरी 

करा 
o �स्थती बघा आिण बदल करा. आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण 

१,िवभाग १) 
o वेगळी भांडी,कप वाप�न बघा  
o जेवणाआधी ब्रश करणे,वाजणारे खेळणे देणे  अशा जागं कर�ा�ा प�ती वापरा. 

(प�रिश� ९ख) 
 

o चेहऱ्यावर मािलश कर�ाचे तंत्र वाप�न मुलाला जागं करा.(प�रिश� ९ज) 
o छोटा एकेक घास/घोट सावकाशपणे घे�ासाठी प्रो�ाहन �ा 
o तु�ी भरवत असलं तर बाळाला झेपतील असे छोटे छोटे घास�ा.  
o पदाथा�चे सहज उचलून खाता येतील असे तुकडे करा 
o आ�ाचा पदाथ� खाणे अवघड जात असेल आिण �ासाठी जा� प्रय� करावा लागत 

असेल तर वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा पदाथ� 
�ा.)(प�रिश� ९ई,९फ़ ) 

o अधून मधून िवश्रांती �ा.  

बाळाला नीट चघळता येत नाही  

o मु� कारण शोधून काढा  
o िविवध पदाथ� खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खातरी 

करा 
o �स्थती बघा आिण बदल करा. आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण 

१,िवभाग १) 
o वेगळी भांडी,कप वाप�न बघा  
o जेवणाआधी ब्रश करणे,वाजणारे खेळणे देणे  अशा जागं कर�ा�ा प�ती वापरा. 

(प�रिश� ९ख) 
o चेहऱ्यावर मािलश कर�ाचे तंत्र वाप�न मुलाला जागं करा.(प�रिश� ९ज) 
o बाळाला कोणतीही जबरद�ी न करता वेगवेगळे पदाथ� हाताळ�ाची(बघणे,वास 

आिण �श�)  संधी �ा 
o वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा पदाथ� �ा.)(प�रिश� 

९ई,९फ़ ) 
o नवीन पदाथा�बरोबर बाळाचा  नेहमीचा  आवडता  पदाथ� �ा.(प�रिश� ९ई,९फ़)    
o थोडे थोडे जेवण वारंवार �ा . 
o एका वेळेला एकच नवीन प्रकार िकंवा चव �ा.  
o नवीन पदाथा�त बाळाची �ची वाढावी �णून बऱ्याच वेळा िविवध जेवणात तो �ा.  
o बाळाबरोबर खा �णजे �ाला िशकणे सोपे जाईल.   
o खा�ाची जबरद�ी क� नका.  
o नवीन चव िकंवा प्रकार देत असताना 
o जेवताना मुलाचे मन रमावे आिण जेव�ाचा वेग वाढवा �णून �ा�ाशी बोला,गाणी 

�णा,संवाद साधा. 
o चघळ�ाचा सराव �ावा �णून कुरकुरीत ,िवरघळणारे पदाथ� �ा.  
o जब�ाची ताकद आिण चघाळ�ाची �मता वाढावी �णून सहज तुकडा मोडता 

येईल असे पदाथ� �ा.  
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o जेवताना हळूच मुलाला चावून चघळून खायची आठवण करा. आिण तसे �ाने 
केल्यावर कौतुक करा. ( छानच सोनू. म�!) 

o बाळाला तोटरा बसून �वास गुदम� नये �णून सतत ल�  ठेवा. 

बाळ तोडंात बकाणा भरते  

o मु� कारण शोधून काढा  
o िविवध पदाथ� खा�ासाठी बाळाचे वय आिण शारी�रक �मता आहे ना याची खातरी 

करा 
o �स्थती बघा आिण बदल करा. आिण यो� �स्थती�ा सूचनांप्रमाणे करा  (प्रकरण 

१,िवभाग १) 
o जेवणाआधी ब्रश करणे,वाजणारे खेळणे देणे  अशा जागं कर�ा�ा प�ती वापरा. 

(प�रिश� ९ख) 
o चेहऱ्यावर मािलश कर�ाचे तंत्र वाप�न मुलाला जागं करा.(प�रिश� ९ज) 
o छोटा एकेक घास/घोट सावकाशपणे घे�ासाठी प्रो�ाहन �ा. 
o पदाथा�चे सहज खाता येतील असे तुकडे करा.  
o तु�ी भरवत असलं तर बाळाला झेपतील असे छोटे छोटे घास �ा 
o जेवताना हळूच छोटे घास खायची आठवण करा. आिण तसे �ाने केल्यावर 

कौतुक करा. ( छानच िपयु! वा! . म�!) 
o वेगवगे�ा प्रकारचे पदाथ� देऊन पहा.  (सोबत एक सोपा पदाथ� �ा.)(प�रिश� 

९ई,९फ़ ) 
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९ न : मुलांनी िकती खावे? 

मुलांनी िकती खावे? 
अमे�रकन बालरोग त�ांनी िदलेल्या माग�दश�क त�ानुसार तयार केलेला 

 ० ते १२ मिह�ां�ा मुलांनी िकती खावे याचा आदश� त�ा  

 

० ते १ मिहना 
�नपान –बाळ जे�ा 

मागेल ते�ा िकंवा 
दर२/३ 

तासांनी,िदवसभरात ८ते 
१० वेळेला िकंवा६० ते 
९०िमली.फॉ�ु�ला दूध 
दर२-३ तासांनी, (६ ते 

८ वेळा िदवसातून) 

१ ते ४ मिहने 
�नपान –बाळ जे�ा 

मागेल ते�ा िकंवा दर२/३ 
तासांनी/ िदवसभरात ६ते 

८ वेळेला िकंवा 
१२० ते १८० 

िमली.फॉ�ु�ला दूध (४-
६ औसं) दर ४-५  

तासांनी (५ ते ६ वेळा 
िदवसातून) 

बाळ रात्री जा�वेळ झोपू 
लागलं की दूध िप�ाचे 

प्रमाण कमी होत जाईल. 

४ ते ६ मिहने 
�नपान –बाळ जे�ा 

मागेल ते�ा िकंवा दर२/३ 
तासांनी िदवसभरात ६ 

वेळेला िकंवा 
१८०  ते २४०  

िमली.फॉ�ु�ला दूध(६-८ 
औसं) दर ४-५  तासांनी 
(एकूण ९६० िमली.िकंवा 

३२ औसं दरिदवशी ) 

६ ते ९ मिहने 
�नपान –बाळ जे�ा 

मागेल ते�ा िदवसभरात ४ 
- ६ वेळेला िकंवा ७२० ते 

९६० िमली. 
फॉ�ु�ला दूध(२४-३२  

औसं) 
पूरक आहार �ायला 

सु�वात करा. धा�ाचे 
�खमट,उकडलेल्या भा�ा 

आिण फळे 
साधारण १-२ वेळेला. मूल 

जसजसे घनआहार घेत 
जाईल तसतसे �नपान 

आिणफॉ�ु�ला दुधाचे प्रमाण 
आता कमी होत जाईल. 

८�ा मिह�ापासून 
वेगवेगळे पदाथ� सु� करा. 

९  ते १२ मिहने 
�नपान –बाळ जे�ा मागेल 

ते�ा िदवसभरात ४ - ६ वेळेला 
िकंवा ७२० िमली. 

फॉ�ु�ला दूध(२४ औसं) पूरक 
आहारजा� प्रमाणात �ायला 

सु�वात करा. 
�खमट,उकडलेल्या भा�ा 

आिण फळे इ. २ वेळा,फळे ऐ 
भा�ा,१ वेळा �खमट,१ वेळा 

योगट�, १ वेळा मांस िकंवा अंडी 
(प्र�ेकी १/४ ते १/२ कप) 

 
 
 
  

फ� �नपान बाटलीने वरचे दूध िपणे  घन आहाराची सु�वात 
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प्रकरण१० : �ा�ा(या पु��केत वापरलेल्या िवशेष श�ांची यादी) 
 

१ िविवध प्रकारचे भाव  (चेहऱ्याचे):  चेहऱ्यावर�ा हावभावाप्रमाणे. चेहऱ्या�ा हालचाली आिण �स्थती 
मधून वेगवेग�ा भावना दश�वणे. उदा.हसणे, आ�ा पाडणे, भुवया उंचावून आ�चय� 
दाखवणे ,डोळेितरके क�न राग िकंवा नाराजी दाखवणे. 

२ दमा /ठसका लागणे::  जे�ा अ�पदाथ� अ�निलकेत न जाता �वासनिलकेतून फु�ुसात जाते ते�ा 
जोरात खोकला येतो तो ठसका. यामुळे आजारी पडणे,कुपोषण होणे आिण �िचत प्रसंगी मृ�ू होऊ 
शकतो.  

३ ितरळेपणा : डो�ातील दोष/यामुळे ��ीला व�ू िवपय�� आिण चुकी�ा िदसतात. 
४ �न कडक होणे : जे�ा एक िकंवा दो�ी �नात जा� दूध िनिम�ती होते ते�ा ते सुजून कडक बनतात 

आिण वेदना होतात.  
५ पोटदुखी : बाळाला अस� पोटदुखी होते आिण ते कशानेही शांत होत नाही. ० ते ३ मिह�ां�ा 

मुलांम�े हे जा� आढळते आिण �ाचे कारण समजू शकत नाही. 
६ घटाघटा िपणे : पेयाचे घोट एकामागून एक न थांबता घेणे आिण िगळणे.  
७ सामुिहक िश� : आपण इतरांशी साधलेला संवाद. मुले आिण बालकांनी इतरांबरोबर िश�ीत 

वागायला िशकून (इतरांशी चांगले वागून) �यंिश� िशकणे. 
८ ��ी दोष  (CVI): म�दूतील दोषामुळे ��ीला िदसू शकत नाही. याचा अथ� असा नाही की ��ी अंध 

आहे पण ित�ा ��ीत दोष असतो आिण ती नीट बघू शकत नाही. ��ीनुसार हा दोष वेगवेगळा असू 
शकतो. 

९ इशारे : िशशु आिण बालके �ां�ा गरजा आिण इ�ा संगोपकाला सांग�ासाठी आवाज,शारी�रक 
हालचाली,चेहऱ्यावरचे हावभाव यांचा वापर करतात. ती जेवायला तयार आहेत,बोल�ाची मजा 
घेतायत,पोट भरले आहे िकंवा िवश्रांती हवीय हे सांगायला मुलं असे इशारे करतात.  

१० रोजची काळजी : मुला�ा जेवण  आिण पाणी या प्राथिमक गरजा तसंच  रोज�ा आंघोळ करणे,कपडे 
बदलणे,शु शी बघणे  अशा िदनचय�त मदत करणे �णजे रोजची काळजी.  

११ संवेदना कमी करणे : अितसंवेदनशील मुलांना कमी संवेदनशील कर�ासाठी आिण एखा�ा गो�ीला 
यो� प्रितसाद दे�ासाठी तयार करायला संगोपाकाला िवशेष प्रय� करावे लागतात. उदा,जर एखादा 
मुलगा चेहऱ्याला हात लावू देत नसेल तर हळूहळू संगोपक �ाला या �शा�साठी तयार करते. 

१२ िवकासाला िवलंब/अ�मता  : ०  ते ८ वषा�पय�त�ा मुलांम�े कधी कधी िवकासा�ा एका िकंवा अनेक 
�ेत्राम�े िवकासाची गती अपे�ेपे�ा कमी झालेली िदसते.  

१३ आहाराची प्रगती : संगोपक बाळाला नवीन पदाथ� खातािपताना मदत करते. 
१४ नाकार�ाचे इशारे : मुलाने पोट भरल्याचे िकंवा जा� उ�ेिजत झाल्याचे आिण जेवताना िवश्रांतीची गरज 

असल्याचे इशारे देणे.  
१५ चोख�ात अिनयिमतता : िपताना मुला�ा चोख�ात अिनयिमतता असणे,लय नसणे.  
१६ �ीकाराचे इशारे :  भूक लागल्याचे,पदाथ� आवडल्याचे आिण बोल�ाची मजा येत असल्याचे इशारे 

मुले दाखवतात. 
१७ फु�ुसाची झडप :  �वासनिलकेचा आिण फु�ुसाकडे जा�ाचा माग� बंद करणारा उतीचंा एक 

तुकडा. या झडपेमुळे अ� आिण पेय फु�ुसात जा�ाला िवरोध होतो.  
१८ अ�निलका : अ� आिण पेय घ�यातून पोटाकडे नेणारी �ायंूची निलका  
१९ फ� �नपान : मुलाला पाणी,इतर पेय आिण फॉ�ु�ला दूध असे काहीही न देता फ� आईचे दूध िदले 

जाते. पिहल्या सहा मिह�ात बाळाला फ� �नपान दे�ाचा तीव्र आग्रह असतो.  
२० तोडंाला मािलश कर�ाचे तंत्र : आहारासाठी बाळा�ा तोडंाचे �ायू वाढीसाठी तयार �ावे �णून तोडंाला 

मािलश करतात. जेवाय�ा आधी केले तर बाळाचे �ायू खा�ािप�ासाठी तयार होतात.  
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२१ वाढीची प्रगती खंुटते :  मूल वयानुसार अपे�ेप्रमाणे वादात नाही. या मुलांना जा�ीचे पोषण हवे असते. 
�ांना अिधक आहार, उ� पोषण मूल्य असलेले पदाथ� आिण पेय नळीतून देऊन �ां�ा वाढीला 
साहा� करता येते. 

२२ गोधंळ उडणे : जे�ा मूल वैतागते ते�ाते रडून गोधंळ घालते आिण  �ाला शांत करणे कठीण असते.  
२३ तोडंाचा आ करणे : बाळ दूध िप�ासाठी तोडं उघडून �ाचा मोठा आ करते आिण �नाला तोडंात घेऊन 

चोखू लागते.  
२४ अ�निलकेची प्रिति�� िक्रया  (GER): पोटातील अ� घ�यात येऊन वेदना अ�स्थता येते. उलटी होते.  
२५ उलटी हो�ाचा आजार  (GERD): वारंवार उलटी होऊन मुलाला अ� नीट जात नाही आिण �ाचे वजन 

वाढत नाही. मूल सारखे थंुकते आिण अ�स्थ असते. भूक लागते पण खाता येत नाही �णून नाराज 
होते.  

२६ गटकन िगळणे : मोठा घास िकंवा घोट घेऊन तो पटकन िगळणे िकंवा एकापुढे एक घास िकंवा घोट न 
थांबता घेणे.  

२७ अितप्रितसाद  : एखा�ा गो�ीला अपे�ेपे�ा तीव्र प्रितसाद देणे  
२८ �ायंूची ताकद जा� (High Tone): कडक आिण टणक �ायू .  
२९ अितसंवेदनशीलता : एखा�ा गो�ीला अपे�ेपे�ा तीव्र प्रितिक्रया देणे.  
३० �ायंूची ताकद कमी (Low Tone): िठसूळ,अश� �ायू .  
३१ कमी प्रितसाद : एखा�ा गो�ीला अपे�ेपे�ा कमी,मंद प्रितसाद देणे.  
३२ कमी संवेदनशीलता :  एखा�ा गो�ीला अपे�ेपे�ा कमी,मंद प्रितिक्रया देणे.  
३३ चोखणे/लुचणे  : बाळ दूध िपताना �नाशी तोडं लावून चोखत राहते . बाळ जे�ा �नाग्राभोवतीचा संपूण� 

भाग तोडंात खोलवर घेऊन चोखते ती यो� �स्थती असते.    
३४ ओठांना उ�ेजन : िप�ासाठी बाळाला पे्ररणा िमळावी �णून संगोपक �ा�ा ओठांना �नाग्राचा िकंवा 

बाटली�ा बुचाचा �श� करणे.  
३५ खेळणी : वयानुसार बाळाला शांत कर�ासाठी वापरले जाणारी िविश� चादर ,बा�ली िकंवा खेळणं.  
३६ वै�कीय �ष्�ा नाजूक त�ेत : एखा�ा मुलाला आजारपणामुळे वै�कीय मदतीची जा� गरज असते. 

त�ेत खालावू नये आिण आरो� नीट राहावे �णून �ांना अिधक देखभालीची गरज असते 
३७ �ायंूचे िनयोजन : एखादी कृती सु�वातीपासून शेवटपय�त �ायंूचा यो� वापर क�न नीट पार 

पाडणे.उदा,एखा�ा मुलाला पाणी �ायचे आहे. तो हात पुढे  क�न पा�ाचा कप हातात 
घेतो,तोडंाकडे आणून ओठांना लावतो,घोट घेऊन िगळतो. जे�ा �ायंू�ा काही सम�ा असतात ते�ा 
या पायऱ्या करणे कठीण जाते. काम अपुरे आिण चुकीचे होते. 

३८ व�ू तोडंात घालणे : बाळ प्र�ेक व�ू तोडंात घालून पाहते.म�दू�ा आिण वाढी�ा िवकासा�ा 
टप्�ातील हे एक चांगले ल�ण आहे आिण यामुळे खा�ा�ा आिण बोल�ा�ा �मता वाढीला फायदा 
होतो.  

३९ म�दू�ा िवकासात अडथळे : म�दूतील संदेश पोचवणाऱ्या म�ार�ूतील दोषामुळे काही अपंग� िकंवा 
अ�मता िनमा�ण होतात.यामुळे वाढीम�े अडचणी येतात आिण ितचा वेग मंदावतो. 
उदा,�म�ता,सेरेब्रल पाल्सी, बौ��क अपंग�,एकाग्रतेचा अभाव,अितचंचलता आिण ��ी तसंच 
श्रवण दोष.  

४० म�दू�ा �ायंू�ा सम�ा : काही वै�कीय कारणांमुळे �ायंू�ा वाढीवर आिण काया�वर प�रणाम होतो. 
४१ चेतापेशी :म�संस्था तयार करणाऱ्या पेशी  
४२ अपोषक �नपान : बाळ पोषणा�त�र� फ� आरामासाठी िकंवा आनंदासाठी �नपान करते.  
४३ पोषक �नपान  (NS): बाळ पोषणासाठी �नपान करते.  
४४ यो� काळजी /िनगा : मुला�ा रोज�ा गरजा भागवताना �ा�ाशी पे्रमळ आिण सकारा�क नाते ठेवणे.  
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४५ तोडंा�ा �ायंूची �मता : तोडंा�ा गाल,ओठ,जीभ आिण जब�ासह हालचाली.याम�े आहार आिण 
बोल�ासाठी श�ी,हालचालीचा सम�य आिण िनयंत्रण  गरजेचे असते. 

४६ चोख�ातील िनयिमतता: बाळ एका लयीत िनयोजनपूण� दूध चोखते िकंवा िपते.  
४७ ओथ�डोिंटक बूच : �नाग्राला जवळचा पया�य �णून तोडंात चपखल बसणारे बाटलीचे बूच िकंवा चोखणी 
४८ अित उ�ेजना : एखा�ा गो�ीला अपे�ेपे�ा जा� प्रितिक्रया देणे. उदा.एखा�ा भरपूर आवाज आिण गद� 

आिण हालचाल असलेल्या जागेत मूल नाराज होऊन रडू लागते.  
४९ वेग : बाळा�ा आहाराचा वेग . बाटलीने दूध िपताना म�े म�े थोडी िवश्रांती देणे.मो�ा मुलांना 

बाळाला झेपेल अशा वेगात घास िकंवा घोट देणे 
५० घसा: घसा . 
५१ �स्थता : आहार आिण संवाद यासाठी अ�ाव�यक अशी शांत राह�ाची �मता.  
५२ मान टाकणे : बाळा�ा गालाला आिण ओठाला हात लावला तर ते मान बाजूला वळवते.  
५३ रवंथ/चघळणे : वेगवेगळे पदाथ� चावून गोलाकार हलवत चघळत राहणे  
५४ �तः हाताने जेवणे : हात,बोटे,भांडी चमचे कप वाप�न �तः हाताने खाणे. ताटली वाटी िकंवा 

कपातून अ� आिण पेय तोडंाकडे आणून खाणे. 
५५ �तःचे िनयमन :  एखा�ा प्रसंगी शांत राहणे िकंवा इतरांशी शांततेत जुळवून घेणे.  
५६ कांगा� पे्रम  : जे�ा बाळाचे आई िकंवा बाबा �ाला �तः�ा उघ�ा छातीशी कवटाळून धरतात �ाला 

कांगा� पे्रम असे �णतात.  
५७ टाळू :तोडंातील वर�ा बाजूचा मागचा भाग . 
५८ िविश� बाटल्या :दुभंगलेले ओठ आिण टाळू असलेल्या तसंच लवकर ज�ाला आलेल्या मुलांसाठी िविश� 

आकारा�ा बाटल्या.  

५९ जब�ाचे हाड:: चेहऱ्या�ा बाजूला काना�ा खाली वर�ा जब�ाजवळ असलेले खालचा जबडा 
कवटीला जोडणारे हाड.खाणेिपणे आिण बोल�ासाठी या हाडाची हालचाल गरजेची असते.  

६० दाटपणा आणणारे पदाथ� : पदाथा�चा आिण पेयाचा दाटपणा बदलणारे घटक  
६१ �वास निलका : नाकातून हवा फु�ुसाकडे वा�न नेणारी निलका. 
६२ कमी उ�ेजना : एखा�ा गो�ीला अपे�ेपे�ा अिजबात प्रितिक्रया न देणे  िकंवा कमी प्रितिक्रया देणे. उदा. 

वेदनेची ल�णे न दाखवता  मूल टेबलावर डोके आपटते . मुलाला जािणवांचे अनुभव खूप कमी िमळतात 
ते�ा �ाची प्रितिक्रया कमी असते कारण �ाला कमी उ�ेजन िमळते. आिण �ामुळे �ा�ा वाढीचा वेग 
मंदावतो.  
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फोटो आिण प्रतीके-  शे्रय 

 
PART 1: 
 
Part 1.5 
“Washing Baby Bottles & Toys” by Lyn Lomasi 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To 
view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 

Part 1.7 
“Sippy Cup photo collection” by Your Best Digs at www.yourbestdigs.com 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic License. To view a 
copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ or send a letter to 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 
Part 1 Icons 
Lungs by Liam Mitchell from the Noun Project 
sick by Adrien Coquet from the Noun Project 
Wind by GregorCresnar from the Noun Project 
Hand by Alexander Wiefel from the Noun Project 
Ear by Kamaksh G from the Noun Project 
nose by corpus delicti from the Noun Project 
tongue by ArtemKovyazin from the Noun Project 
hungry by GanKhoon Lay from the Noun Project 
Spoon by Michael Finlay from the Noun Project 
mouth by ZIQI HU from the Noun Project 
Spoon by Eucalyp from the Noun Project 
utensils by David Lopez from the Noun Project 
cup and spoon by Creative Stall from the Noun Project 
Cup by sahwiyati1000 from the Noun Project 
Drink by iconoci from the Noun Project 
banana by Arthur Shlain from the Noun Project 
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PART 2: 
 
Chapter 5 
“Cute stuff At Cream coffee shop on Park Blvd.” by Peyri Herrera 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ or send a 
letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 
Part 2 Icons 
development by Kyle Louis Fletcher from the Noun Project 
Eat routine by dDara from the Noun Project 
Conversation by Adrien Coquet from the Noun Project 
Writing by RULI from the Noun Project 
guidelines by Peter van Driel from the Noun Project 
Check by Kimmi Studio from the Noun Project 

 

PART 3  
 

Chapter 8 
“Tools for Brain Health “by www.amenclinics.com. 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ or send a 
letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 

Part 3 Icons 
DNA by Arthur Shlain from the Noun Project 
BABY FEEDING by GanKhoon Lay from the Noun Project 
Medical cross by Ralf Schmitzer from the Noun Project 
Wheelchair Girl by Gabriel Figueiredo from the Noun Project 
Wheel by amanda from the Noun Project 
strength by S Madsen from the Noun Project 
Heart by corpus delicti from the Noun Project 
Ribbon by Nicole Hammonds from the Noun Project 
hands by Round Pixel from the Noun Project 
aging by Adrien Coquet from the Noun Project 
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Sign by Lumika from the Noun Project 
diaper by Marie Van den Broeck from the Noun Project 
Father and baby by GanKhoon Lay from the Noun Project 
Skull by BomSymbols from the Noun Project 
tongue by corpus delicti from the Noun Project 
Lips by Elisabeta from the Noun Project 
Traffic Light by W. X. Chee from the Noun Project 
race flag by Aldric Rodríguez from the Noun Project 
like by IYIKON from the Noun Project 
baby bird by Karen Ardila Olmos from the Noun Project 
Elephant by AngriawanDityaZulkarnain from the Noun Project 
dinner plate by HeadsOfBirds from the Noun Project 
fetus by Sergey Demushkin from the Noun Project 

 
PART 4: 
Chapter 9 
“Colgate_ProClinical_Pocket_Pro_Electric_Toothbrush (35)” by electricteeth 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ or send a 
letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 
Mildly Thick (NectorThick) Liquid 
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 
 

Part 4 Icons 
Milk by Setyo Ari Wibowo from the Noun Project 
Food by Shastry from the Noun Project 
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