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िवभाग ४. १ : २४ ते ३६ मिह�ां�ा मुलांसाठी 
आहारा�ा िवकासाचे मह�ाचे ट�े 

वया�ा ितसऱ्या वषा�त मुले �ां�ा िवकासाचा पुढचाट�ा गाठतातआिण अनेक कौशल्ये िवकिसत करतात. या 
वयातल्या मुलांना िशशू असे �णतात. �ांची शारी�रक ताकद आिण �स्थरता वाढते. ती �ां�ा इ�ा, गरजा, 
भावना आिण जािणवा यो� श�, थोडी मोठी वा� बोलून �� करतात. �ां�ा जवळ�ा माणसांसोबत, 
िमत्रांसोबत �ांना सुरि�त वाटतं. ती �ां�ाशी जा� संवाद साधतात. भरपूर खेळतात आिण िकतीतरी गो�ी �तः 
करायला िशकतात. िवकासाचे सव� �ेत्र पर�रांशी संबंिधत असतात आिण �ांचा एकमेकांवर प्रभाव असतो. 
�ामुळे बालकां�ा िवकासाचा सवा�गीण आढावा घेणे सयु��क ठरेल. जे�ा२४ ते ३६ मिह�ां�ा मुलांना 
सांभाळतानाजेवताना �ाला जा� मदतीची गरज असते आिण यासाठी िवकासा�ा सव� बाबीचंा िवचार करणे 
आव�यक असते.  

 
िवकासा�ा प्र�ेक िवभागाची अिधक मािहती पहा परीचय म�े.  

 
 

२४ ते ३६ मिह�ां�ा मुलांसाठी वाढीचा एकित्रत आढावा  

 

िवकासाचे �ेत्र िवकासाचा ट�ा (�मता) 
 

  

  

अनुकूलन 

 

बाळाला िदवसा�ा डुल�ा आिण रात्री�ा झोपेतून छान िवश्रांती 
िमळते.  

 
 

 
�मता | संवाद | आकलन  

 

बाळाला भूक लागल्यावर जेव�ा�ा टेबलपाशी खुच�वर जाऊन 
बसते आिण भूक लागल्याचेसांगते.  

 

 

सामािजक-भाविनक | संवाद | ��ी 

 

संगोपक जेवण घेऊनयेत आहे हे पा�न बाळ आनंदाने ओरडते.  

 

  
  

सामािजक-भाविनक | संवाद | श्रवण 

 
बाळ संगोपका�ा प्र�नांना बोल�ातून आिण हावभावातून 
प्रितसाद देते. ( तुला अजून हवंय का, पांणी हवय का?).  
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अनुकुलता | �मता | आकलन  

 

बाळ सरळ खुच�त बसून आपल्या हाताने व चम�ानेजेवते आिण 
जेवण झाल्यावर �णते ”संपल”.  

  
  
  

संवाद | आकलन 

 
जेवण झाल्यावर मुले हात आिण तोडं �� धुतात.  

 

आहार ही एक गंुतागंुतीची रचना आहे आिण यात िवकासाची सव� �ेते्र सहभागी असतात. एखा�ा अवयवाचा िवकास 
नीट होत नसेल तर तो इतर िठकाणी सु�ा अडचण िनमा�ण करतो. �ामुळे मुलाची प्र�ेक गो�ीतली �मता आिण 
गरज ल�ात घेणे आव�यक आहे. हे िवकासाचे ट�े (�ांना �मता असेही �णतात) जाणून घेणं गरजेचं आहे. 
हे ट�े कशाप्रकारे होतात हे जाणून घेतलं तर िवकास नीट होतोय की नाही, �ात काय अडथळायेतोय आिण �ावर 
उपाय काय यािवषयात संगोपक त� होऊ शकेल. जेवणासार�ा रोज�ा कामांम�े या िवकासाला हातभार 
लावतील अशा िकतीतरी गो�ी कर�ाची संधी िमळत असते.  
 

अडचणी जेव�ा लवकर समजतील तेवढाच �ां�ावर उपाय शोधणं सोपं जाईल 
प�रणामी मूल आिण संगोपक आनंदी आिण िनरोगी राहतील. 

 
ल�ात ठेवा :िवकास प्रिक्रयेत बराच काळ िवकिसत होणाऱ्या मुलां�ा �मता संगोपकाला मािहती 
असतील तर मुला�ा गरजा ल�ात घेऊन �ाला मदत करणे सोपे जाईल. .  

 

हे िशशू एकमेकांशी बाहेर खेळत आहेत. 
खेळातून ती िशकतात आिण �ांचे शरीर 

आिण मन सश� �ायला मदत होते.  
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२४ते ३०मिह�ां�ा मुलांमधील सामा� िवकास कौश�े  

अनुकूलन  

 

⇒ आधारािशवाय उघ�ा कपातून आिण नळीतून िपऊ शकते.  

⇒ मदतीिशवाय चमचा वाटी घेऊन �तः खाऊ शकते.  

⇒ �तः हात आिण तोडं धु�ाचा प्रय� करते.  

⇒ मो�ा माणसांचे अनेक पदाथ� खायला लागते.  
संवाद 

 

⇒ सा�ा सूचनांना प्रितसाद देते 

⇒ व�ंूचे वेगळे आकार (मोठी – छोटी) ओळखते  

⇒ �तःला काय हवंय हे बोलून सांगते.  

⇒ जा� श� वाप�न छोटी वा� बनवायला लागते. (मला--- हवंय, पाणी दे ना �ीज).  

छो�ा आिण मो�ा 
�ायंूची �मता  

⇒ बॉल अिधक �मतेने फेकू शकते.  

⇒ बॉल छातीशी झेलू शकते.  

⇒ जा� अंतर चालू आिण पळू शकते. .  

⇒ आधारािशवाय उल�ा पायऱ्या उत� शकते.  

आकलन  

⇒ िचत्रांसमोर यो� �ा व�ंू�ा जो�ा लावते.  

⇒ �तःचे वय सांगते.  

⇒ बा�लीशी तासनतास खेळते. ितला भरवते, अंघोळ घालते, झोपवते इ.  

⇒ एक, आणखी एक आिण सगळं या संकल्पना समजतात.  

 

 

सामािजक –भाविनक  

 

⇒ काही काही गो�ी मा�ा आहेत असं ठासून सांगते. .  

⇒ कोणी नाराज िकंवा दु:खी असल्याचे मुलांना समजते.  

⇒ आग, चाकू, शेगडी अशा व�ंूपासून लांब राहते.  

⇒ कोणाची मदत नको असते.  

��ी  

 

⇒ पु�कातली िचत्र बघून रेषा आिण वतु�ळ काढ�ाचा प्र�न करते.  

⇒ िचत्राची रचना ओळखू शकते.  

⇒ इतरां�ा गो�ी बघून तसे कर�ाचा प्रय� करते. .  

⇒ प�रिचत चेहरे ओळखते. .  

श्रवण  ⇒ अिधक श�ांचेआिण आवाजांचे अथ� समजू लागतात.  

⇒ प�रिचत श�, वा� आिण आवाज पु�ा पु�ा काढतराहते.  

⇒ श�ांचा उ�ार अिधक चांगल्याप्रकारे करते.  

⇒ जा� आवाज करते आिण जा�ीचे श� यो� िठकाणी वापरते.  
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३० ते ३६मिह�ां�ा मुलांमधील सामा� िवकास कौश�े 
 

अनुकूलन  
 

⇒ कप आिण नळीने अिधक चांगल्यारीतीने िपऊ शकते.  

⇒ चमचा वाटी घेऊन �तः खाऊ शकते.  

⇒ मदतीिशवाय हात आिण तोडं �तः धुते.  

⇒ सांडासांड क�न केलेला गोधंळ मदतीने आवरायचा प्रय� करते.  

संवाद 

 

⇒ खूप साऱ्या सूचनांना चांगला प्रितसाद देते.  

⇒ व�ंू�ा उपयोगाव�न �ांना ओळखते. (आपण ___ने खातो. ___ने िपतो) 

⇒ श�ातून �तःचा अनुभव सांग�ाचा प्रय� करते.  

⇒ दोन िकंवा �ापे�ा जा� श�ांचेवा� बोलते.  

छो�ा, मो�ा �ायंूची 
�मता 

 

 

⇒ कात्रीने कागद कापते.  

⇒ िचत्र काढताना कागद जागेवर ध�न ठेवते.  

⇒ उलटे उलटे चालत िनदान १० पावले जाते.  

⇒ िभंतीला, दोरीला िकंवा कोणा�ातरी हाताला ध�न िजने चढू उत� शकते.  

आकलन  ⇒ आकार, रंग आिण प्रकार याव�न व�ंू�ा जो�ा लावते.  

⇒ िनदान पाच पय�तचे आंकडे मोजू शकते.  

⇒ �ा �ा आकाराप्रमाणे व�ंूची रचना करते. उदा, �रंग, कप इ.  

⇒ मुलगा की मुलगी सांगते.  
सामािजक –भाविनक: 

 

⇒ एका गो�ीतून दुसऱ्या गो�ीकडे सहज थो�ाशा मदतीने जाते.  

⇒ इतर मुलांप्रती पे्रम दश�वते.  

⇒ छो�ा गटात सहज सामावले जाते.  

⇒ इतरांची मदत नाका�न बऱ्याच गो�ी �तंत्रपणे क� शकते.  

��ी  

 

⇒ व�ू आिण िचत्रां�ा जो�ा लावते.  

⇒ छो�ा आिण मो�ा व�ंू�ा जो�ा लावते.  

⇒ चार तरी रंग वेगळे ओळखते.  

⇒ िचत्रातल्या बारीक सारीक गो�ी शोधून काढते.  
श्रवण  

⇒ बोल�ा�ा आवाजातला फरक सहजतेने ओळखते.  

⇒ श� आिण काही वा�े पु�ा �णत राहते.  

⇒ अचूकतेने जा�ीचे आवाज आिण श� वापरते.  

⇒ अिधक गंुतागंुती�ा सूचनांनासहजतेने प्रितसाद देते.  
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िवभाग ४. २ : २४ ते ३६ मिह�ां�ा मुलांसाठी आसराची 
मूलभूत त�े 

 
आहाराचा सामा� िवकास 

बाळा�ा आहाराची �मता �ा�ा शारी�रक हालचाली आिण एकंदरीत िवकासावर अवलंबून असते. बाळ, 
कुशीवर वळते, वर खाली हालते, खुच�त सरळ बसते, हाताने पदाथ� उचलते, चमचा, कप वाप�न खाते, 
भूक लागल्याचे छो�ा वा�ात दश�वते आिण संगोपका�ा सूचनांना प्रितसाद देते ही सव� उदाहरणे जेवणाम�े 
संपूण� शरीराचा कसा सहभाग असतो हे दश�वतात. �ामुळे शरीरात कुठेही िबघाड झाला तरी �ाचा जेवणावर 
प�रणाम होतो.  

जेवणा�ा प्रिक्रयेचा िवकास उ�म असेल तर सामा�तः २४ते३६ मिह�ां�ा मुलांम�े या �मता िदसून येतात- 

वय आहारा�ा �मता आिण िवकास 

 

 

२४ ते ३० मिहने  

o फारशी सांडासांड न करता कप हातात ध�न िपऊ शकते.  

o थो�ाशा मदतीने नळीने िपते.  

o हाताने आिण भांडी वाप�न �तः खाते 

o वेगवेग�ा प्रकारचे अ� खा�ाची �मता वाढते  

o चघळ�ा�ा िक्रयेत सुधारणा होते.  

o जेवताना यो� प्रमाणात अ� आिण पेय घेते.  

 

 

३० ते ३६ मिहने  

o न सांडता कपानेिपते  

o मदतीिशवाय नळीने िपते.  

o हाताने आिण भांडी वाप�न �तः खायला लागते.  

o तोडंा�ा अनेक कौशल्यांवर प्रभु� िमळवते.  

 
वया�ा ितसऱ्या वषा�त मुलां�ा आहारा�ा सवयीत खूप बदल घडतात. ती आता पूण� घन आहार घेऊ लागतात. 
मुलं कप, चमचा, वाटी वाप�न �तः�ा हाताने खायला िशकतात. मुलां�ा तोडंा�ा �ायंूची �मता पूण� 
वाढलेली असते आिण ती सव� प्रकारचा घन आहार खाऊ शकतात. कमी काळात होणारा हा खूप मोठा बदल आहे. 
हा बदल सुकर �ावा �णून मुलांकडून या वयात काय अपे�ा करायची याची संगोपकाला कल्पना असायला हवी. 
आहाराचे कौशल्य वाढव�ासाठी मुलांची साधारण वाढ कशी होते हे संगोपकाने समजून घेणं आव�यक आहे. 
�णजे मुलांना कधी आिण कशी मदत करायची हे ितला समजू शकेल. एका प्रकाराकडून दुसऱ्या प्रकाराकडे जाताना 
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उदा. कपाने िप�ाकडून नळीने िप�ाकडे कशी मदत करायची हे ल�ात येऊ शकेल.  

 
  
कप, न�ा, चमचे यां�ा िविवध प्रकारासंबंधी अिधक मािहती प्रकरण १ आिण प�रिश� ९ग म�े वाचा.  

 
 

कपाने िपणे  

२४ ते ३६ मिह�ांची मुले आधीपासूनच कपाने िपत असतात. दोन वषा��ा मुलाला 
उघ�ा, चोचअसलेल्या कपातून िकंवा नळीने चांगल्याप्रकारे िपता यायला हवे. 
आता ितसऱ्या वष�ही संगोपकाने मुलाला नीट िपता यावे �णून मदत करणे 
आव�यक असते. कपाने �ायला सु�वात करायला १२ मिह�ांपे�ा जा� उशीर 
झाला आिण सराव कमी िमळाला तर कपाने िपणे अजूनच कठीण होतेआिण याचा 
प�रणाम तोडंा�ा �ायंू�ा िवकासावर होतो.  
 

 
कपाने िप�ाब�ल अिधक मािहती प्रकरण १, २ आिण ३ म�े 
पहा.  

 

ही िशशू गटातली मुलं 
टेबलाभोवती बसून 

जेवत आहेत. एकत्र 
जेव�ामुळे �ांना 

आहारा�ा उ�म सवयी 
लागतात आिण 

एकमेकांशी नातेही छान 
जुळते.  
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नळीने िपणे  

२४ ते ३६ मिह�ांची मुले अगदी �व�स्थतपणे नळीने ओढून िपऊ शकतात. 
अगदी लवकर�ा वयात �णजे९ ते १२ मिह�ां�ा वयातनळीने �ायला 
िशकतात. नळीने चांग�ाप्रकारे िपता येणे हे मुला�ा अनुभवावर अवलंबून 
आहे. जर मुलाला नळीने िप�ाचा भरपूर सराव िदला तर ते �व�स्थतपणे 
लवकरच नळीने �ायला िशकते. या वयातही नळीने िप�ासाठी सराव आिण 
संगोपकाची मदत गरजेची असते. जर नळीने िप�ाचा अनुभव कमी िमळाला 
तर नंतर ही सवय लावणे अिधक कठीण होत जाते.  

 
 
नळीने िप�ाब�ल अिधक मािहती प्रकरण १, ३ आिण ९ म�े पहा.  

 
घन आहार  

२४ ते ३६ मिह�ां�ा वयात मुलं पूण� समतोल आहार �ायला लागतात. िदवसभरात अनेकवेळा ती असा आहार 
चमचा वाटी वाप�न �तः�ा हाताने घेत असतात.  

 
 

  
�व�स्थतपणे घन आहार घेता यावा यासाठी सराव गरजेचा आहे. 

साधारणतः २-३वषा�ची मुले यात पारंगत होतात. आता �ांना संगोपकाची 
मदत कमी लागणार आहे.  
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वाढते �ावलंबन 

या काळात मुले िविवध प्रकारचे पदाथ� खायला सु�वात करतात �ाच प्रमाणे �ांना �तः�ा हाताने खा�ाची आवड 
पण िनमा�ण होते, बोणटांनी आिण चम�ाने खाणे खूप आवडते कार�ामुळे �ांना खा�ाआधीपदाथा�ला हात 
लाव�ाची संधी िमळते. याच वेळेला कपाने िप�ाचा सरावही �ायला िवस� नका.  

खा�ाची आवड िनवड  

२४ ते ३६मिह�ांमधील मुले सहसा जेवणा�ा वेळी खा�ािप�ाची आवड िनवड दाखवायला लागतात. कारण 2-3 
वषा��ा दर�ान, मुलां�ा आकलनात (म�दू) मोठी वाढ झालेली असते. �ामुळे नवीन पदाथ� खाणे त्रासाचे आिण 
अिधक आ�ाना�क होते. �ामुळे संगोपकाला मुलांसाठी पदाथ� िनवडणे अवघड होऊन बसते. बऱ् याचदा, मुले 
नवीन पदाथ� वापर�ास नकार देतात. कधी �ांना पूव� आवडलेला प�रिचत पदाथ� खा�ासही नकार देतात आिण 
एखादाचखा�पदाथ� पु�ा पु�ा खायला मागतात. या वयातील मुलांम�े िविवधप्रकारचे पदाथ�खा�ाचे कौशल्य आहे; 
तथािप, �ां�ा िवकसनशील म�दूमुळे �ां�ा अिभ�चीनुसार पदाथा��ा बाबतीतती अिधक िनवडक होत जातात.  

 

आहार हा जाणीवेचा अनुभव आहे. जर मुलांना पदाथा�ला हाताळ�ाची संधी िमळाली तर ती �ाची चव 
घेऊन पाहतात. मुलांना अशी परवानगी देऊन �ांना पदाथा�बाबत आ�व� करणं हा �ांना खा�ासाठी 
तयार करायचा उ�म माग� आहे.  

 

ल�ात ठेवा :जर घन आहार �ायला ६ मिह�ां�ा वयापे�ा जा� उशीर झाला तर मुलाला घन आहार 
घे�ाचा सराव आिण संधी कमी िमळेल आिण �ामुळे �ांची �तः हाताने जेव�ाची संधी पण कमी 
होईल. पुढे मग खा�ाची िक्रया अिधकच अवघड होत जाईल आिण �ामुळे �ांचे तोडंाचे �ायू नीट 
िवकिसत होणार नाहीत.  

 

 

 

 

 

 

 

 

खा�ा िप�ाचे नखरे ही एक 
ता�ुरती �स्थती असते आिण लवकरच 

मुले यातून बाहेर पडतात हे ल�ात 
ठेवा.  
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खा�ाची आवड िनवड दाखवणाऱ्या मुलांसाठी काही सूचना  

 
① मुलांना सात�ाने अ�पदाथ� िमळू �ा. मुलांना नवे आिण प�रिचत पदाथ� नेहमी हाताळायला �ा .

िदवसभरात �ांना चमचा वाटी घेऊन पदाथ� खाऊ दे, हाताळू दे .मुलांना पदाथा�चा वास, �श� िजतका 
िमळेल िततकी ती चव घ् यायला उ�ुक होतील . 
 

② पदाथा�शी मुलांचा संपक�  वाढवा. मुलांना हाताने खायला प्रो�ाहन �ा .जे�ा �ांना �तः खा�ावर 
िनयंत्रण िमळेल ते�ा �ांना �तःला पदाथ� वाढून�ायलाही सांगा .मुले िजतकी अ�ा�ा संपका�त येतील 
िततकी ती खा�ासाठी तयार होतील .  
 

③ छोटे, सावकाश आिण प�रिचत नवीन पदाथ� देताना सु�वातीला मुलांना अगदी थोडे थोडे खाणे �ा .पिहले 
संप�ावर पु�ा �ायला हरकत नाही .मुलांना आधी आवडत असले�ा पदाथा�सोबत नवीन पदाथ� �ा .
�णजे मुलांना प�रिचत पदाथा�बरोबर न�ा पदाथा�चा आ�ाद घेणे सोपे जाईल . 
 

④ वारंवार आिण सात�ाने देणे हीच गु�िकल्ली पदाथा�ची ओळख वाढव�ासाठी मुलांना सात�ाने ते पदाथ� 
�ा .नेहमी नवनवीन पदाथ� ददेत रहा .असे नवे पदाथ� वारंवार िमळत गेले तर मुलांना ते खा�ाचा ताण 
येणार नाही आिण �ांची जेवणातली �ची व �स्थता वाढेल .मुलाने एक दोनदा खायला नाही �टले 
�णजे �ांना ते आवडले नाही असं नाही . 
 

⑤ एकत्र जेवा. जेवताना िकंवा इतर वेळी मुलासोबत तु�ी खा .यामुळे खाणे सुरि�त आिण पोषक असते हे 
�ांना समजेल .इतर करताहेत ते करायला मुलांना आवडते .मुले या वयात िमत्रांकडूनही खूप काही 
िशकतात .�ामुळे मुलांना एकत्र गटात खायला �ा .मुलांचे अनुभव िव� िव�ार�ाची ही एक उ�म 
संधी आहे . 
 

⑥ खा�ा�त�र�ही खा�ािवषयी िशका. खातानाच नाही तर इतर वेळीही खा�ाची मजा मुलाला घेऊ 
�ा .�ाला खा� पदाथा�ची िचत्र दाखवा .खोटे खोटे जेवण बनवायचा आिण खायचा भातुकलीचा खेळ 
खेळा .भोवताली असले�ा पदाथा�ब�ल बोला .  
 

नवीन पदाथ� दे�ाआधी मुलाला �ा�ाशी िनदान २० वेळा तरी संपका�त येऊ 
�ायला हवे �णजे नवीन पदाथ� खाणे वेळखाऊ आिण संयमाने कर�ाची गो� 
आहे.  
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ल�ात ठेवा – बाळ जर सारखेच खा�ासाठी कटकट करत असेल आिण हे खूप िदवस असेच 
चालले असेल तर मूल नीट जेवत नाहीये आिण यावर उपाय �ायला पािहजे. संगोपकाने हे त� 
��ीला दाखवून बाळाला काही इतर मोठा त्रास नाही ना हे जाणून �ायला हवे. �म�ता 
आिण संवेदनांचा आजार अशाकाही आजारांचे िनदान या खा�ा�ा नकाराव�न करता येते. . 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
घन आहाराबाबत अिधक मािहती प्रकरण १. २. ३ म�े वाचा.  
चम�ा�ा रचनेबाबत जाणून �ा प�रिश� ९ ह म�े  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
खाताना�ा अडचणी - ल�णे( खा�ािप�ाचे नखरे ) 

⇒ बाळ चार पे�ा कमी पदाथ� खाते आिण वेगवेगळे पदाथ� खा�ाचेप्रमाण सारखे कमी करते.  

⇒ बाळ काही काही पदाथा�साठी सारखा ह� करते.  

⇒ (फ� कुरकुरीत पदाथ�, फ� गरम पदाथ�, केशरी रंगाचे िकंवा फ� गोड िकंवा एकाच कंपनीचे पदाथ� 
इ. . ) 

⇒ एखा�ा पदाथा�ला बाळ ठाम नकार देते, िवशेषतः नवीन.  

⇒ कधी कधी िविश� गो�ीचा ह� धरते. (अमूकच कप, तमक चमचा, वाटी, आ�ं पािहजे, तुकडे 
क�न नको इ. ) 
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 या वयासाठी काही मु�े  

मुलं या वषा�त झपा�ाने वाढत असतात. वेगवेग�ा प्रकारचे अ� �तः हाताने खा�ासाठी ती 
उ�ुक असतात. मुलाची आहाराची ही �मता वाढत जाते तशी संगोपकाची �ाला नवनवे पदाथ� दे�ाची 

आिण खा�ाचा आनंद िमळवून दे�ाची जबाबदारी वाढते.  

 
 

ल�ात ठेव�ाचे मु�े 

 
①  या वयात मुलांना सग�ा गो�ी �तः कर�ात मजा येते, अगदी जेवण सु�ा .�ांना तशी संधी िदली तर 

�तः हाताने खा�ाची �ांची �मता आिण आ�िव�ास वाढेल . 

 

②  संगोपकाने ल�ात ठेवले पािहजे की मुलांना जा� सराव िदला तर येणाऱ्या अडचणीवंर ती �तःच मात क� 
शकतील .उदा, वेगवेगळे पदाथ� चघळणे, चावणे, मदत न घेता नळीने, कपाने िपणे . 

 

③  खा�ािप�ाचे नखरे या वयात असतातच .मुले लवकरच �ातून बाहेर पडतात .पण जर एखा�ा मुलाला 
वेळ लागत असेल तर संगोपकाने जा�ीचे प्रय� क�न, �ा�ा खा�ा�ावेळा बदलून िकंवा प�त बदलून 
�ाची ही सवय सोडव�ाचा प्रय� करावा . 

 

④  संधी, आधार आिण वेळ िमळा�ास ब�तेक मुलांम�े िविवध प्रकारचे पौि�क खा�पदाथ� आिण चव 
असलेलाआहार घे�ाची �ची वाढेल.  
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आहार घेताना यो� �स्थतीचे मह�  

जेवताना मुलाची �स्थती यो� असणे अितशय मह�ाचे आहे. आािण यो� �स्थती मुलाला खा�ासाठी सा� करते 
तर अयो�  �स्थतीत खाणे अडचणीचे आिण आ�ाना�क ठरते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

जेवताना वाईट �स्थती धोकादायक असू शकते-  

Ø अपुरे आिण दीघ�काळ चालणारे जेवण  

Ø िविवध प्रकारचे अ� पदाथ� घे�ाची �मता 
कमी होते .  

Ø �तः जेवायला िशक�ात अडथळे येतात.  

Ø पुरेसे जेवण होत नाही.  

Ø पोषण आिण वाढ नीट होत नाही.  

Ø आजरपण आिण मृ�ूचे प्रमाण वाढते .  

Ø �स्थती यो� नसेल तर जेवण हा अितशय 
त्रासदायक आिण नकारा�क अनुभव 
होतो.  

 

 

 
जेवताना चांगली �स्थती बाळ आिण खूप फायदेशीर  

जसे-  

 जेवण अिधक वेळेवर केलं जातं.  

 िविवध प्रकारचे अ� पदाथ� घे�ाची �मता वाढते.  
 �तः जेवायला िशक�ात प्रगती होते.  
 जेव�ाची िक्रया अिधक आनंददायी होते.  
 पोषण आिण वाढ चांगली होते.  
 आजरपण आिण मृ�ूचे प्रमाण घटते.  

जे�ा �स्थती चांगली असेल ते�ा बाळ आिण संगोपक 
दोघेही आनंदी असतात आिण जेवण हा अितशय 
सकारा�क अनुभव होतो.  
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आहार घेताना यो� �स्थतीचे फायदे आिण तोटे . 

सुयो� �स्थतीचे फायदे  अयो� �स्थतीचे धोके  

↑ जेवण भरव�ाची �मता ↓ जेवण भरव�ाची �मता 

↑ अ�ाचे िविवध प्रकार खा�ाची मुलांची आवड आिण�मता ↓ अ�ाचे िविवध प्रकार खा�ाची मुलांची आवड आिण�मता 

↑ जेवताना तोडंात घास घेणे.  ↓ जेवताना तोडंात घास घेणे.  

↑ जेवताना िमळणारा आनंद ↓ जेवताना िमळणारा आनंद 

↑ मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची आवड आिण �मता  ↓ मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची आवड आिण �मता 

↑ एकंदरीत वाढ आिण पोषण ↓ एकंदरीत वाढ आिण पोषण 

↓ ठसका लागणे, आजारी पडणे आिण मृ�ू होणे ↑ ठसका लागणे, आजारी पडणे आिण मृ�ू होणे 

 

 

 

 

 

 

  

 

जा�ीचा आधार लागणाऱ्या मुलाला संगोपक 
छान जवळ घेऊन दूध पाजते आहे.  
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२४ ते ३६मिह�ां�ा मुलांकरतायो� �स्थती िनवड�ासाठी काही 
मह�ाचे मु�े :  

बाळाचे डोके आिण मानेला यो� आधार आहे का?  

 
बाळा�ा शरीराला पुरेसा आधार आहे का?  

 
बाळ सरळ ताठ बसले आहे ना? 

 
बाळाला जा� आधाराची गरज आहे का? 

 
संगोपक या �स्थतीत आरामात आहे ना?  
 

या खेरीज बाळा�ा काही वैय��क गरजा ल�ात �ा�ा लागतील-  
①  बाळाचा आकार केवढा आहे? काही �स्थतीत मो�ा बाळाला धरणे कठीण असते .छो�ा बाळाला जा� 

शारी�रक आधाराची गरज असेल .खुच�त सरळ बसव�ासाठी �ाला उशी िकंवा चादर, पायाखाली आधार 
�ायला लागेल . 
 

②  बाळ िकती सश� आहे? अश� बाळाला जा� आधारदेणारी �स्थती गरजेची असते तर सश� बाळ 
थो�ा कमी आधाराने बसू शकते .  
 

③  बाळ �तः हाताने खायचा प्रय� करते आहे का? जे बाळ �तः जेवत नसेल �ाला यो� �स्थतीत नीट आधार 
आिण भरपूर सराव िदला तर ते �तः जेवू लागेल . 

④  बाळाला या �स्थतीत आरामशीर वाटते आहे ना? अ�स्थ बाळ नीट जेवू शकणार नाही .  
 

⑤  या �स्थतीत बाळाला नीट जेवता येतंय का ते गोधंळलेलं आहे? गोधंळलेलं बाळ कसं नीट जेवू शकेल? 
 

⑥  बाळाला या �स्थतीत गुदमरायला होऊन खोकला येतो का? गुदमर�ामुळेआिण खोकला आ�ामुळे बाळाचे 
पोषण नीट होणार नाही आिण ते आजारी पडू शकेल .  
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यो� आिण अयो� �स्थतीची उदाहरणे( मांडीवर िकंवा जवळ घेतलेले असताना) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
यो� �स्थती बाळाला चांगला आिण सुरि�त आहार दे�ासाठी सहा�क ठरते.  

 
  

यो� �स्थती 
o बाळाला नीट उभे धरले आहे. कंबरेपे�ा डोके 

उंचावर आहे 
o डोके आिण मान संगोपका�ा हाता�ाआिण छाती�ा 

आधाराने आहे.  
o डोके सरळ समोर�ा बाजूला आहे. बाळ 

संगोपकाला िबलगून बसले आहे.  
o बाळाचे हातपाय मोकळे असून खाताना मदत क� 

शकतात.  
o कुल्ले थोडे वाकलेले आहेत 
o तोडंा�ा रेषेतचमचा धरला आहे.  

अयो� �स्थती  
o बाळाचे डोके आिण मान यांना नीट आधार िदलेला 

नाही.  
o डोके आिण मान फार मागे वळले आहे.  
o पाय अडकून बसल्याने नीट हालचाल करता 

येतनाही.  
o पाठीला बाक आला आहे.  
o बाळ आरामात िदसत नाही.  
o डोके मागे गेल्याने चमचा खूप उंच धरावा लागतो 

आहे.  
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यो� आिण अयो� �स्थतीची उदाहरणे( खुच�वर असताना) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

यो� �स्थती 
o बाळाला खुच�त नीट आधाराने सरळ बसवले आहे.  
o डोके, मान, खांदे आिण शरीराला खुच�चा पुरेसा आधार 

आहे. .  
o बैठक नीट आहे.  
o गुडघे ९० अंशात वळलेले आहेत.  
o पायाला खाली आधार िदला आहे.  
o ट� े बाळा�ा हाताला येईल असा आहे.  
o पदाथा�ला हात लावायला हात मोकळे आहेत आिण �ांना 

ट� े चा आधार आहे.  

 

अयो� �स्थती 
o बाळ ट� े पासून दूर ितर�ा अवस्थेत असल्याने खाऊ हातात 

घेणे कठीण जाते आहे.  
o डोके, मान, खांदे आिण शरीराला खुच�चा पुरेसा आधार नाही.  
o पायाला खाली आधारनसल्याने ते लोबंकळत आहेत.  
o बाळ खुच�त खाली घसरते आहे.  
o गुडघे सरळ आहेत. वाकलेले नाहीत.  
o हात आधार नसल्याने खाली लटकत आहेत. खाऊ कसा 

खाणार?  
o बाळ अ�स्थ आहे.  
o मान मागे गेल्याने चमचा उंच धरावा लागतोय.  
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कपाने िपणे , हाताने खाणे आिण चम�ाने खाणे यासाठी यो� �स्थती  
जसजसे बाळ मोठे होत जाईल �ाची जेवतानाची �स्थती बदलावी लागेल. उदा,२४ मिह�ा�ा मुलाला खुच�त बसून 
�तः�ा जेवता येते पण आता ते टेबलाजवळ बसून मदतीिशवाय खाऊ शकेल कारण आता �ाची ताकद आिण 
तयारी वाढली आहे.  

जर स�ाची �स्थती बाळासाठी यो� वाटत नसेल तर खुच�, टेबल, ट� े आिण �स्थतीबदलून 
बघायला काहीच हरकत यो� �स्थती िमळेपय�त संगोपक वेगवेग�ा �स्थती घेऊन बघू 
शकतो.  

२४ ते ३६मिह�ां�ा मुलांकरता काही नेहमी�ा �स्थतीची यादी इथे देत आहोत. आिण एका मुलाला एकापे�ा 
जा� �स्थती सु�ा यो� ठ� शकतातपण एकच �स्थती सव� मुलांसाठी यो� नसते.  

सरळ समोर बसलेली �स्थती (मांडीवर िकंवा जिमनीवर)  

बाळाला नीट आधाराने बसवा)१(तुम�ा मांडीवर सरळ बसवा िकंवा(२) 
जिमनीवर यो� आधाराने बसवा. मांडीवर िकंवा जिमनीवर असताना बाळाचे तोडं 
तुम�ाकडे असुदे. ट� े, टेबल आिण चमचा वाटी वाप�न �तः जेवायला प्रो�ाहन 
देता येईल. २४ ते ३६मिह�ां�ा कपाने, चम�ाने आिण नळीने खा�ाऱ्या सव� 
मुलांसाठी उ�म.  

 

 

 

सरळ बसलेली पुढची �स्थती –बाळा�ा बैठकीवर िकंवा उंच खुच�त  

बाळाला �ा�ा बैठकीवर िकंवा उंच खुच�त यो� आधार देऊन 
बसवा. बाळ तुम�ाकडे तोडं क�न आरामात बसेल. तु�ी 
बाटली, कपआिण /िकंवा चमचा तुम�ा हातात धरा. थोडे 
मोठेझाल्यावर बाळही हे ध� शकेल. खुच�ला ट� े िकंवा छोटा 
टेबल असेल तर बाळाला पदाथ� िदसू शकेल आिण पुढे चमचा वाटी 
वाप�न ते �तः हाताने खाऊशकेल. एक वषा��ा बाटली, 
चमचा कप वाप�नहाताने खाणाऱ्या बाळांसाठी उ�म.  
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२४ ते ३६ मिह�ासाठी आहारा�ा यो� �स्थतीची यादी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

२४ ते ३६मिह�ां�ा मुलाचे: 

� कंबर डो�ापे�ा कमी उंचीवर ९० अंशा�ा कोनात असावी.  

� शरीर सरळ ताठ असावे आिण �ाला संगोपकाचे शरीर, खुच� आिण उशी यांचा आधारअसावा. पुढे मागे िकंवा बाजूला झुकलेले 
नसावे.  

� खांदे एका रे षेत आिण पुढ�ा बाजूला असावे.  

� डोके हे म�भागी आिण म�रेषेवर आिण हनुवटी िकं िचत झुकलेली असते.  

� गुडघे ९० अंशात असावे.  

� पाय जिमनीवर पावलावर सरळ िकंवा संगोपका�ा अंगावर.  

डोके  

खांदे  

कु�े / कंबर  

धड/शरीर  

गुडघे 

पाय  
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या वयासाठी ल�ात ठेव�ाचे मु�े  

या वयात मुलांचे खाणे हे जा� गंुतागंुतीचे होत जाते. आता मुला�ा खा�ािप�ा�ा आवडी 
िनमा�ण होतात. मोठी होत असलेली ही मुले आता �तः हाताने जेव�ाची जबाबदारी पण घेतात. ती 

आता ता�ुरती का होईना पण जा� आवड िनवड दाखवतात. यो� �स्थती बाळा�ा आहारात साहा�क ठरते. 
जेवताना मुले �तःची कौशल्ये वाढवत असतात, अशावेळी �ांची �स्थती यो� असणे गरजेचे आहे. संगोपाकला 
यो� �स्थतीचे आव�यक घटक समजून घे�ाची �मता असायलाच पािहजे तरच बाळांना पुरेसे, सुरि�तपणे आिण 
आरामशीर पोषण िमळेल आिण बाळाची �तंत्रपणे जेव�ाची �मता वाढेल.  

 

 

 
ल�ात ठेव�ासाठी मह�ाचे मु�े  

 

①  जेवताना यो� �स्थती आिण पुरेशा प्रमाणात िमळणारा आधार मुला�ा आहारा�ा �मतेत वाढ करते, 
�ा�ा इतर �मता सुधारतात.  

②  मुलासाठी यो� �स्थती िनवडताना संगोपकाने हे मु�े आिण बाळा�ा �मता तसेच गरजा ल�ात घेणं 
गरजेचं आहे.  

③  २४ ते ३६ मिह�ां�ा मुलांना जे�ा यो� �स्थती आिण सराव िदला जातो त�ा ते आ�िव�वासाने 
यश�ीपणे �तः जेवायला लागते 
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िवभाग ४. ४ : आहारापलीकडे :२४ ते ३६ मिह�ां�ा मुलांकरता 
आधार दे�ासाठी काही सूचना 

ितसऱ्या वषा�त वाढी�ा ��ीने अजून पुढ�ा टप्�ावर जातात. मुले �ां�ा रोज�ा िदनचय�तून आिण संगोपकाशी 
असलेल्या ना�ातून �ां�ा भोवती�ा जगाला जाणून घेत असतात. ती आता शहाणी आिण सश� होऊ 
लागतात. �ांची िज�ासा वाढते आिण �ामुळे िन�चयाने ती बऱ्याच गो�ी क� लागतात. या िवभागात आपण 
मुला�ा िनरोगी िवकासाला हातभार लावतील अशा �ा�ा ितसऱ्या वषा�त कर�ा�ा काही सा�ा सो�ा संकल्पना 
जाणून घेऊ.  

 
�ायंू�ा हालचाली  

बाळ जे�ा �ा�ा शारी�रक हालचालीतून जग जाणून �ायचा प्रय� करते ते�ा �ा�ा शारी�रक वाढी बरोबरच 
�ाची बौ��क वाढही होत असते. �ामुळे �ा�ा हालचालीनंा मदत केली तर ती �ा�ा आहारासाठीही 
उपयोगीपडू शकेल. �ायंू�ा चांगल्या�मता असलेल्या सश� मुलांनाआहारा�ा सम�ा येत नाहीत आिण 
आल्या तरीलवकर िन�रता येतात.  
 

 
�ायंू�ा (शारी�रक) 

हालचाली  
वण�न (कसे िदसते) 

मो�ा हालचालीचें खेळ  

 

 
⇒ खेळ घर मुलांसाठी मोठमो�ा खो�ांची घरे बनवा. �ा�ा बाजू कापून �ाला दारे 

�खड�ा करा. मुलांना खुशाल या घरात जा-ये क� दे आिण भोवताल जाणून घेऊ दे.  
 

⇒ बॉल खेळा बऱ्याच मुलांना एकत्र घेऊन बॉल टाकणे, घरंगळत सोडणे, पायाने मारणे पुढे 
मागे करणे असा खेळ �ा.  
 

⇒ बादलीत बॉल टाकणे एखादी बादली िकंवा खोके उलटे क�न ठेवा आिण �ात बॉल 
टाक�ाचा खेळ खेळा . 
 

⇒ फु�ाचा खेळ घराबाहेर सग�ा मुलांसोबत फुगे खेळा .�ाला उडवा, िकक िकंवा ठोसे 
मारा . 
 

⇒ कांगा��ा उ�ा जिमनीवर एक रेषा ओढा िकंवा व�ू ठेवा .ितथून मुलांना उ�ा मारत 
लांबपय�त जायला सांगा . 
 

या संकल्पना मुला�ा रोज�ा िदनचय�त वाप�न संगोपक �णून तु�ी मुला�ा सवा�गीण िवकासाला मदत क� 
शकताआिण यासाठी जरासा अिधक वेळ �ावा लागेल. कपडे िकंवा लंगोट बदलताना, आंघोळ घालताना, जेवण 
देताना, मुलांना शांत करताना, झोपवताना आिण इतर मुलांसोबत सांभाळताना या संकल्पना तु�ी न�ीच वाप� 
शकता. उदा, एका मुलाला भरवताना दुसरा ितथे जवळच इतर िमत्रांसोबत खेळत असेल.  
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⇒ बाहेर खेळणे मुलांना बाहेर बॉल खेळायला, िजने घसरगंुडी चढ उतार करायला, 
तुम�ाकडे असेल तर जंगलजीम चढायला, पळायला आिण पकडायला प्रो�ाहन �ा.  
 

⇒ गाडी गाडी खेळणे मुलांना िमत्र आिण व�ंूना घेऊन जाणारी गाडी �ा. मो�ा खो�ाला, 
बा�ेटला दोरी बांधून अशी गाडी बनवू शकता. �ांना ती ओढू�ा, ढकलू �ा.  
 

⇒ िजना चढणे:िजना चढता उतरताना मुलाचा हात धरा .एक दोन पायऱ्या चढणे यो� आहे 
 

⇒ शोध�ाचे �ातं� रांगणे, उभे राहणे, चालणे आिण पळणे यातून �ांना भोवताल जाणून 
�ायची भरपूर संधी �ा . 

नृ� आिण गायन  

 
⇒ डा� पाट� गाणे लावून �ावर मजेत नाचा.  

 
⇒ गाणे �णा मुलांसमोर हातवारे करत नाचत नाचत गाणी �णा .  

 
⇒ संगीत िनमा�ण करा. �तः संगीत िनमा�ण करण् याचा आनंद �ा .हात हलवून िकंवा 

डोलवून, खेळ�ा�ा आवाजा�न िकंवा रोज�ा ताटली, चमचा आिण वाटीतून आवाज 
काढून संगीत तयार करा . 

हात आिण बोटांचे खेळ 

 
⇒ ओतणे तांदूळ, वाळले�ा श�गा, वाळू, पाणी, ला�ा अशा गो�ी एका भां�ातून दुसऱ्या 

भां�ात ओतायला सांगा . 
 

⇒ टेबलावरचे खेळ छोटे टेबल, पालथे घातलेले खोके िकंवा बा�ेट टेबालासारखे वापरा 
आिण �ावर ठोकळे, कोडी सोडवा, खाणेिपणे करा, मुलांना िचत्र रंगवू �ा.  
 

⇒ ठोकळे रचणे ठोकळे रचणे आिण ते पु�ा पाडणे, पु�ा रचणे.. मजा येते ना! मोठे 
ठोकळे उचलायला सोपे असतात.  
 

⇒ बा�ेटबॉल खोका, बा�ेट िकंवा एखा�ा बादलीत व�ू टाका. मऊ बॉल, छो�ा उशा, 
िबनबॅग ‘बॉल’ �णून वापरा.  
 

⇒ कोबंा आिण भरा खोकी, बादल्या, डबे, बा�ेट म�े व�ू कोबंा आिण भरा. मजा येते.  
 

⇒ कलाकुसर  खडू, पे��ली, पेन, तेलीखडू, रंग आिण अगदी पाणी आिण िचखल वाप�न 
न�ी आिण िचत्र काढा.  

⇒ मदतनीस मुलांना रोज�ा कामांम�े�णजे कपडे बदलणे, हात धुणे, इतर ��ता यात 
मदत करायला सांगा . 
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खेळा आिण िशका  

मुलाला खेळायला आिण िशकायला मदत करणे रोज�ा 
कामात सहज श� होते. लहान मुले खेळातूनच जा� 
िशकतात. �णून जे�ा मूल खेळतं, व�ू हाताळतं, 
इतरांशी संवाद साधतं आिण भोवताल जाणून घेतंते�ा ते �तः�ा म�दूचा िवकास घडवत असतं. असा सश� म�दू 
मुलाला मोठेपणीही साथ देतो.  
 

खेळातून िशका  वण�न  

 
 
 

बोलणे, गाणे, वाचणे, आिण िशकणे 

 

⇒ गो�ीचा तास आवडती पु�कं वाच�ात िकंवा गो�ी सांग�ात मजेत वेळ घालवा. 
काही बडबड गीतं िकंवा पारंपा�रक कथा सांगा. यात पु�काची पानं उलटायला 
सांगा, िचत्र दाखवायला सांगा, “मग काय झालं?’ अशा प्र�नाची उ�रे देत गो� पुढे 
�ा.  
 

⇒ गा�ाचा तास गाणी ऐका आिण मुलांसोबत तु�ाला मािहती असलेली गाणी �णा.  
 

⇒ ग�ांचा तास मूल काय करतंय, तु�ी काय करताय, दोघं िमळून काय करताय अशा 
ग�ा मारा. आकार, रंग, व�ू, आकडे, अ�रं, प्राणी, पदाथ�, अवयव, हालचाली, 
भावना दश�वणारे श� वापरा. ओळखी�ा लोकांची नावे �ा.  

 
⇒ खेळाचा तास खोटे खोटे खेळ खेळा. बाळाची आिण बा�लीची एकत्र काळजी �ा, 

�ांना भरवा, झोपवा, लाड करा, खोटेच चहा िकंवा जेवण बनवा. प्राणी असल्याचे 
सोगं करा 
 

⇒ कपडे बदल�ाचा तास कप�ांचा खोका िकंवा बा�ेट ठेवा. �ात मुलांचे कपडे, 
शट�, पंॅट, बूट, टो�ा, �ाफ� , हातमोजे इ. ठेवा.  
 

⇒ आक�ांचा तास िदवसभर मुलाशी बोलताना आकडे �णा. प्र�ेक गो�- 
खोलीतल्या खु�ा�, मुलं, बूट, बॉल इ�ादी आकडे �णत मोजा.  
 

⇒ गट करा व�ू �ांचा रंग, आकार, रचना, प्रकार अशा िविवध गटात ठेवा. डबे िकंवा 
िपशवीत भरा.  

 

 

जिमनीवर खेळ 

⇒ मुलां�ा बरोबरीने खेळा या वया�ा मुलांना भांडी, ठोकळे, बॉल खेळणी घेऊन 
खेळायला खूप आवडतं. कप, भांडी, डबे, ताटल्या बा�ल्या पु�कं ही सगळी �ांची 
खेळ�ाची साधने आहेत. तु�ी �ां�ा बरोबरीने या सवा�शी खेळा. संगीत वा�े, 
�ा��कचे प्राणी, पु�कं, कोडी िकतीतरी गो�ी आहेत खेळ�ासाठी  

मुले बाहेर बॉल खेळत आहेत. पळणे,  

उ�ा मारणे, चढणे उतरणे 

िकतीतरी गो�ी करतात ती खेळताना! 
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संवाद आिण नातेसंबंध  
 

मुलाला बोलायला आिण नाती िशकवायला मदत करण्याचे काम संगोपक रोजच्या कामातही क� शकते. ते ित�ा 
आिण मुला�ा संुदर ना�ाची �जवण करते. कोणतंही सकारा�क नातं हे मुलांना कुठल्याही प�र�स्थतीला तोडं 
दे�ासाठी कणखर बनवतं. जे�ा संगोपक मुलांशी भाविनक �र�ा घ� जोडलेली असते ते�ा मुलांना सुरि�त, 
आ�व� वाटतं. अशी मुलं िशकायला तयार असतात आिण �ांची वाढ चांगली होते.  

संवाद आिण नातेसंबंध वण�न 

जिमनीवर खेळा 

 

⇒ नाते जोडा एकत्र असताना मुलांशी बोला, �ांना गो�ी सांगा, पु�कं वाचा, गाणी �णा. 
�ां�ा बरोबर वेडीवाकडी तोडं करा आिण िचत्रिविचत्र आवाज काढा. काही बडबड 
गीतं �णा. िचते्र दाखवून ओळखायचा खेळ खेळा, लपाछपी खेळा. मुलांचे आवाज 
आिण श� पु�ा पु�ा �णा आिण �ांना आपल्याशी आिण इतरांशी बोलायला 
प्रो�ाहन �ा.  

 

शांत आिण िनवांत करणे 

 

 

 
⇒ िनयिमतपणा िशकवा मूल नाराज असेल ते�ा एकच गो� पु�ा पु�ा करा. डोलवणे, 

झुलवणे, थोपटणे, उडवणे, मािलश करणे गाणी �णणे अशा गो�ी करा �णजे ते शांत 
होईल.  

⇒ आधी सूचना �ा. नवीन गो�ी, घटना आिण लोकांब�ल मुलाला आधीच सूिचत करा. 
पुढे काय होणार आहे याचे िचत्र �ाला दाखवा.  

 
⇒ िनवड करायलािशकवा मुलाला दोनातून एक िनवडायला सांगा. �णजे �ाला इ�ा 

आिण पया�य यांची सांगड घालता येईल. ( तुला पु�क हवंय का ठोकळे?) 
 

⇒ भावनांब�ल बोला मुलांना �ां�ाशी बोलून �ां�ा भावना ओळखायला िशकवा. 
�ांना नावं �ा �णजे मुलांना �ांना �तःला आिण इतरांना काय वाटतंय ते समजेल.  
 

 

ही छोटी मजेत नाचत गात िशकते आहे 
.  
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सकारा�क संवाद 

 
⇒ नेहमी संपका�त रहा. मुलाचे आवाज आिण श� पु�ा �णा. �ां�ासारखी तोडें 

करा. उदा. जीभ बाहेर काढणे. मुलाचे कपडे बदलताना, �ाला भरवताना िकंवा 
अंघोळ घालताना �ा�ाकडे बघा. जवळ घेणे, िमठी मारणे, मािलश करणे, उचलून 
घेणे, कडेवर घेऊन िफरवणे अशा गो�ीतून �ा�ाशी जवळीक साधा.  
 

⇒ वाटून घेणे आपल्या व�ू इतरांसोबत वाटून �ायला िशकवा. खेळातही एकानंतर 
एक खेळायला सांगा. ‘आता तुझी पाळी’, ‘आता मी, ’ ‘आता मी खेळू?’ अशी 
साधी वा�े हे िशकवायला मदत करतात.  

सात�ाने काळजी �ा 

 

⇒ चांगला प्रितसाद �ा. जे�ा मूल अवस्थ असेल ते�ा �ाला सात�ाने प्रितसाद �ा. 
�ा�ाशी गोड श�ात बोला आिण/िकंवा �ाला जवळ�ा, �श� करा, थोपटा.  

 

 

िशशू गटातली ही मुले एकत्र वगा�त 
बसून �ां�ा संगोपकाकडून आिण 

इतर मुलांकडून िशकत आहेत.  
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या वयासाठी काही मु�े  

मुलाला मदत करणारा संगोपक �णजे फ� जेवताना मदत करणे नाही तर िदवसभरातल्या सग�ा 
कामात मुलाला मदत करणं. मुलाची िदवसभरातली प्र�ेक कृती �ाचं आयु� चांगलं कर�ासाठीची 

एक संधी असते. या गो�ी काही खूप गंुतागंुती�ा आिण वेळखाऊ नसतात. आिण प्र�ेक गो� खेळ होऊ शकत 
नाही. तुम�ा सभोवती असलेल्या सोयी�ा व�ू िनवडा, आिण िदवसभरात छो�ा छो�ा गो�ी वारंवार करत 
रहा. िवकासएकमेकावर अवलंबून असल्याने एका गो�ीकडे ल� देताना काही छो�ा कृतीमंधून इतरही गो�ीकंडे 
ल� �ा.  

 
 

ल�ात ठेव�ाचे काही मु�े  

 

 

 

①  िवकासाचे सव� िवभाग एकमेकांशी िनगडीत असतात .इतकंच नाही तर एका भागात केलेली मदत दुसऱ्या भागालाही उपयु� 
ठरते .मुला�ा सवा�गीण िवकासाला मदत केली तर पोषण आपोआप चांगलं होईल . 

 

②  या वयात मुलं जा� सिक्रय होतात आिण व�ू, माणसं आिण भोवती घडणाऱ्या गो�ीत �ची दाखवतात .हीच �तः�ा हाताने 
जेवायला िशकव�ाची यो� वेळ आहे . 

 

③  जे�ा संगोपक रोज�ा कामात मुला�ा सवा�गीण िवकासासाठी यो� अशा कृती करत असेल ते�ा मुलाला �ाचं उ�म फळ 
ज�र िमळेल.  
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