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�ೖ�ಗಲು�ಗಳ� :36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 
ವಯ��ನ ಮಗು. 

��ಾಗ 5.2: 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 
ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಮೂಲಭೂತ ಆ�ಾರ 
�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� 

��ಾಗ 5.3: 36 �ಂಗಳ ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 
ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ಾ��ೕಕರಣ 

��ಾಗ 5.4: ಊಟದ �ೊರತು :ಮಗುವನು� 
�ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ 
�ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು. 

��ಾಗ 2 | ಅ�ಾ�ಯ 5 

 

THE OLDER CHILD: 36 MONTHS AND OLDER 

 “ ಒಂದು ಮಗುವನು� �ೆ�ೆಸಲು ಹ���ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗ�ೇಕು” 

ಆ��ಕನ್ �ಾ�ೆ 

ಹ�ೆಯ ಮಗು: 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಹ�ೆಯದು 
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��ಾಗ 5.1: ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಅ�ವೃ�� 

�ೖ�ಗಲು�ಗಳ� 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 

ವಯ��ನ ಮಗು. 

ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ ಮಹತ�: 

 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳಲೂ� ಪ�ಗ� �ಾ�ಸುವರು. ಈ ವಯ��ನ ಅವ�ಯ��, 

ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೇಹದ�� �ೆಚು���ರುವ �ೈ�ಕ ಶ��, ಚಲನ�ೕಲ�ೆ, ಚುರುಕುತನ ಇವ�ಗಳ ಸಮನ�ಯ�ೆಯನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅವರು �ೆಚು� 
ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ಾಕ�ಗಳನು� ಬಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವರು.  ಇದು �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ಾವ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ�ೋಚ�ೆಗಳನು� 
ಆಧ���ೆ. ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ದೃಢ�ಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಪ�ದ��ಸು�ಾ��ೆ, �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ ಒ���ೆ ಆಟ�ಾಡಲು �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಅವರು ತಮ� �ೈಗಳನು� �ಾ�ೇ �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� �ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಅ�ೇಕ 
�ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಾಡುವ�ದನು� ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ. ಒ��ನ�� ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ� ಪರಸ�ರ ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ೆ ಮತು� 
ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ, ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಸಮಗ��ಾ� �ೋಡುವ�ದು ಇ�� ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ� �ೆಚು�ವ� ಸ�ಾಯದ 

ಅಗತ��ರುವ 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾಗ, ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳನು� 
ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಮಹತ��ಾ���ೆ. . 

ಪ�� ಅ�ವೃ�� �ೊ�ೕನ್ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಪ�ಚಯವನು� �ೋ�.  

ಆ�ಾರದ ಸಮಗ�  �ೋಟದ ಉ�ಾಹರ�ೆ :  

ಅ�ವೃ��ಯ ಪ��ೇಶ ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� (�ೌಶಲ�ಗಳ� )  

�ೊಂ�ಾ��ೆ ಮಗು �ಾ��ಯ�� ಉತ�ಮ ��ಾ�ಂ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು� �ಕ���ೆ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ರಬಹುದು. 

�ೕ�ಾರ್ | ಸಂವಹನ | ಅ�ವ� | �ೊಂ�ಾ��ೆ 

ಮಗು��ೆ ಊಟದ ಸಮಯ ಎಂದು �ೇ�ದ ನಂತರ ಮಗು ತನ� �ೈಗಳನು� 

�ೊ�ೆಯುವ�ದು. 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ | ದೃ�� 

ಆ�ಾರವನು� �ೇಬಲ್�ೆ ತರುವ�ದನು� �ೋ��ಾಗ ಮಗು ಸಂ�ೋಷವನು� 

ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ�ದು. 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ | ಸಂವಹನ | ಆ�ಸು��ೆ 

ಮಗು ತನ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ (“�ಮ�ೆ �ೆಚು� ಅನ� ಅಥ�ಾ �ಕನ್ 

�ೇ�ಾ?”)   ಊಟದ  ಸಮಯದ�� �ಾತ�ಾಡುವ ಪದಗಳನು� ಬಳ� 

ಪ�����ಸುತ��ೆ. 
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�ೊಂ�ಾ��ೆ | �ೕ�ಾರ್ | ಅ�ವ� | 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ 

ಮಗು ತನ� �ೈ ಮತು� ಚಮಚವನು� ಬಳ� �ಾ�ೇ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವಂ�ೆ 

ಒ�ಾ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅವಳ� ಯಶ���ಾ�ಾಗ “�ಾನು ಅದನು� 

�ಾ�� �ೇ�ೆ!” ಎಂದು �ೇಳ��ಾ�� .ೆ 

ಸಂವಹನ|ಅ�ವ� |�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ 

ಮಗು ತನ� �ೈ ಮತು� ಮುಖವನು� �ೊ�ೆಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� 

ಊಟದ  ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವಳ� ತನ� ಸ�ಳವನು� ಸ�ಚ��ೊ�ಸುತ��ೆ. 

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು ಒಂದು ಸಂ�ೕಣ� ಪ���� ಆ�ದು�  ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ೇವಲ ಒಂದು ಪ��ೇಶವ� ಸ��ಾ� 
�ಾಯ��ವ��ಸ�ದ�ರೂ ಸಹ, ಇದು ಮಗು��ೆ ಮತು� ಅವಳ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಮಕ�ಳ �ಾಮಥ�� ಮತು� 

ಅವರ ಅಗತ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಎಲ� �ೇತ�ಗಳಲೂ� ಮಕ�ಳನು� ��ಾಲ�ಾ� �ೋಡುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. . ಅ�ವೃ��ಯ ಈ 
ಮೂಲ �ೖ�ಗಲು�ಗಳನು� (“�ೌಶಲ�ಗಳ�” ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಬಳ� ಅವರು �ೇ�ೆ ಒ���ೆ �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು�  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು 
ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಇದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ಅ�ವೃ��ಯು �ಾ�ಾಗ ಉತ�ಮ�ಾಗು���ೆ ಮತು� 

�ಾ�ಾಗ ಸಮ�ೆ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�� ಪ�ಣತ�ಾಗಬಹುದು. . �ೆಚು�ವ��ಾ�, �ೌಶಲ�ಗಳ� ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ 
�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಊಟ ಸಮಯದಂತಹ ಸರಳ, �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ�� ಅ�ವೃ��ಯ ಪ���ಂದು �ೇತ�ವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು 
�ಾ�ಾಗಲೂ ಅವ�ಾಶಗ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾ�ಾಗಲೂ �ೆ�ೆ�ನ�� ಇ���ೊಂ�ರ�ೇಕು. 

ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಗುರು��, ಸೂಕ� ���ೆ� ಮತು� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡಬಹುದು. ಇದ�ಂದ ಮಕ�ಳ� 

ಸಂ�ೋಷಕರ ಮತು� ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ� �ೆಳವ��ೆ �ೊಂದುವರು. 

�ೆನ��: ಅ�ವೃ�� ಒಂದು ಪ���� ಮತು� �ಶುಗಳ� �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಕಷು�  �ೆ��ನ ಸಮಯ��ೆ. �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವರು �ಾವ� �ೇ�ೆ ಸ��ಸುವ ಮಕ�ಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಪ��ೈಸಲು ಈ �ೖ�ಗಲು�ಗ��ೆಂ��ೆ 

ಪ��ತ�ಾಗ�ೇಕು. 

ಮಕ�ಳ �ೆಳವ��ೆ�ೆ �ೆ�ೕಹ ಮತು� ಆಟ 
ಅತ�ಗತ�.
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�ಾ�ಾನ� ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ�:, 2 4 , 2 6 , 3 1

36 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು :  

 �ೊಂ�ಾ��ೆ: 

⇒ ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಆ�ಾರವನು� �ೇಳ�ತ��ೆ

⇒ ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಸ�ತಃ ಸವ್� �ಾ��ೊಳ��ತ��ೆ.

⇒ ಆ�ಾರ ಮತು� ಅ��ೆ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ಂಕ್, �ಷ್ �ಾಷರ್, ಬ�ೆಟ್ಗಳ�� �ಾಕುತ��ೆ.

⇒ �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ದ� ಆ�ಾರ �ೆ�ೆದು ಸ�ಚ��ೊ�ಸುತ��ೆ.

ಸಂವಹನ: 

⇒ ಪ�ಣ� �ೆಸರನು� �ೇಳ�ತ��ೆ.

⇒ �ಕ� ಕ�ೆ �ೇ�, �ೆಲವ� ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ೇ��ಾಗ ಅದ�ೆ� ಉತ��ಸುತ��ೆ.

⇒ �ಾವ�ೆಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸಲು ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗಳ� ಮತು� �ೇಹ �ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸುತ��ೆ

⇒ ಬಹು ಪದಗ�ಂದ �ಾಡಲ�ಟ� �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ಾಕ�ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ

ಉತ�ಮ ಮತು� ಒಟು� 

�ೕ�ಾರ್: ⇒ �ೆ�ೆದ ಕಪ್�ಂದ �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೕಯಗಳನು� ಬಳ� ಸ�ಯಂ �ೕಡ್ �ಾಡುತ��ೆ

⇒ ಒಂದು �ಾದದ �ೕ�ೆ ��ಯುತ��ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ಯಂ����ೊಳ��ತ��ೆ

⇒ ಒಂ�ಾದ ನಂತರ ಒಂದು �ಾದಗಳನು� ಬಳ� �����ಂದ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಯುತ��ೆ.

ಅ�ವ�: 

⇒ �ೆಚು� ಅಥ�ಾ ಕ�� ಪದಗಳನು� ಅ�ೈ���ೊಳ��ತ��ೆ.

⇒ 20 ರವ�ೆ�ೆ ಎ�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಪ��ತ, �ೊ��ರುವ ಕ�ೆಗಳನು� �ೇಳ�ತ��ೆ.

�ಾ�ಾ�ಕ - 

�ಾವ�ಾತ�ಕ: 

⇒ ವಸು�ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ತ��ೆ (ಇನೂ� �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ಾಗಬಹುದು)

⇒ ವಸು�ಗಳನು� ಅವ�ಗಳ ಸೂಕ� ಸ�ಳಗ��ೆ �ಂ�ರು�ಸುತ��ೆ

⇒ �ಾಧ�ೆಗಳ�� �ೆ��ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

⇒ ಇತರ��ೆ ಅನುಭೂ�ಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

 ದೃ��: 
⇒ ��ನ� ಆ�ಾರಗಳನು� ��ಯುತ��ೆ ಮತು� ನಕಲು �ಾಡುತ��ೆ

⇒ ��ಧ ಬಣ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಅಕಷ್ರಗಳನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ / ಬ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು� ಓದಲು �ದ��ಾಗುತ��ೆ.

ಆ�ಸು��ೆ ⇒ �ಾ�ೆಯ ಶಬ�ಗಳ��ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ಪ��ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ� ಪದಗಳ� ಮತು� ಉದ��ಾದ �ಾಕ�ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ

⇒ ಪದಗಳ �ಾ�ರಂಭ, ಮಧ� ಮತು� ತು�ಗಳ�� ಗುರುತುಗಳ� ಧ��ಸುತ��ೆ

⇒ ಸ�ಷ��ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಇತರರು �ೇಳ�ವ �ೆ��ನದನು� ಮಗು ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ತ��ೆ.
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��ಾಗ 5.2: 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ 

ಮಗು��ೆ ಮೂಲ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾಗಗ�ದಶ�ನ 

ಸೂತ�ಗಳ�. 

��ಷ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ೌಶಲ�ಗಳ�  ಮತು� ಅ�ವೃ�� 

ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೌಶಲ�ವ� ಅದರ ಇ�ೕ �ೇಹದ ಚಲ�ೆ ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ ಅ�ವೃ���ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ���ೆ. "�ೊಂಟ ಮತು� ತು�ಗಳ�" 
ಸಂಪಕ� �ೊಂ��ೆ. ಒಂದು ಮಗು ತನ� �ೇಹವನು� ಕು��ಯ�� �ೇ�ೆ �ೇರ�ಾ� ���ಟು��ೊಳ��ತ��ೆ, �ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� 

ತನ�ನು� �ಾನು �ೕ���ೊಳ��ವ�ದು, ಪದಗಳನು� ಬಳ� ತನ� ಆ�ೋಚ�ೆಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಊಟದ ಸಮಯದ�� 
ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ��ೇ�ಶನಗ��ೆ ಪ�����ಸುವ�ದು ಎಲ�ವ� ಮಗು �ನು��ಾಗ ಇ�ೕ �ೇಹವನು� �ೇ�ೆ ಸಂಪ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದ�ೆ� 
ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಅ�ವೃ��ಯ ಒಂದು �ೇತ�ದ��ಯೂ ಸಹ ಸಮ�ೆ� ಇದ��ೆ, ಆ�ಾರದ ಅ�ವೃ���ೆ ಅ��ಪ�ಸುವ �ಾಧ��ೆ 

ಉಂಟು. 

ಆ�ಾರ ಅ�ವೃ��ಯು ಉತ�ಮ�ಾ� ಮುಂದುವ�ೆ�ರು�ಾಗ , 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು�ನ �ೌಶಲ�ಗಳ ��ಷ� 

ಪ�ಗ�ಯು ಈ �ೕ� �ಾ�ಸಬಹುದು: 

ವಯಸು� �ಂಗಳ�ಗಳ�� ��ಷ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ  �ೌಶಲ�ಗಳ�  ಮತು� ಅ�ವೃ�� 

36 �ಂಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ 

�ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು 

o �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ��ಧ ಕಪ್ಗ�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು

o �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ��ಧ �ಾ�ಗ�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು

o �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು

o �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ��ಧ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ನು�ವ�ದು

o �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ಊಟ�ೆ� �ದಲು ಮತು� ನಂತರ �ೈ ಮತು� ಮುಖವನು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು

o �ಾವ��ೇ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ಕ�ಷ� �ೋಜನದ ನಂತರ ಭಕಷ್�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ೇಶವನು� ಸ�ಚ��ೊ�ಸುವ�ದು

o �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯಲು �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳ �ೈಪ�ಣ��ೆಯನು�  �ೋ�ಸುವ�ದು

36 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ೊ���ೆ, �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ಈ �ೌಶಲ�ಗಳ �ೈಪ�ಣ��ೆಯನು� �ೊಂ�ದು� ಅದು ಅವರನು� ಯಶ�� ಮತು� ಸ�ತಂತ��ಾ� 
�ನ�ಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. ಅವರು ಈಗ  �ೈ�ಧ�ಮಯ ಆ�ಾರ ರು�ಗಳ� ಮತು� ��ಾ�ಸಗಳನು�  �ನು��ಾ��ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ  ಈಗ 
�ೆರಳ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ- ಆ�ಾಗೂ�  ಕ�� ಅವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಸೃ��ಸು�ಾ��ೆ. 

ಮಕ�ಳ� ಈ �ೋ�ಾಂಚ�ಾ� �ೖ�ಗಲು�ಗಳನು� ಯಶ���ಾ� ತಲುಪ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಈ ವಯ��ನ �ಾ���ಯ�� ಮಕ��ಂದ ಏನನು� 
��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ� �ಾಲ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾ�ಾನ� ಕಲ��ೆ ಇರುವ�ದು ಅತ�ಗತ��ಾ��ೆ. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ 
�ೆಳವ��ೆಯ ಕು�ತು �ವರ�ಾದ �ಳ�ವ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು ಸೂಕ�.  ಇದ�ಂ�ಾ� ಅವರು ಪ�� ಮಗು�ನ �ೌಶಲ�ಗಳ ಪ�ಗ�ಯನು� 

ಸೂಕ��ಾ� �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡಬಹುದು ಮತು� �ೆಂಬ�ಸಬಹುದು. ಮುಂ�ನ ��ಾಗಗಳ��, 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ 
ಮಕ���ೆ ಕಪ್, �ಾ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ ��ನ� ��ಾನಗಳನು� �ಾವ� ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

ಕಪ್ ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಚಮಚಗಳ ಬ�ೆ�ನ �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 1 ಮತು� ಅನುಬಂಧ 9 � ಅನು� �ೋ�. 
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 ಕಪ್�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು 

36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಕಪ್ಗ�ಂದ 

ಯಶ���ಾ� ಕು�ಯ�ೇಕು. ಮಕ�ಳ� ��ಧ �ೕ�ಯ ಕಪ್ಗ�ಂದ ಕು�ಯುವ 

ಯಶ�� ಅನುಭವವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು.  �ೆ�ೆದ ಕಪ್ಗಳ�, ��� ಕಪ್ಗಳ� ಮತು� 

��ಧ ಆ�ಾರಗಳ�, �ಾತ�ಗಳ� ಮತು� ತೂಕದ ಕಪ್ಗಳ�. ಕಪ್ ಕು�ಯುವ 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಮುಂದೂ�ದ�ೆ (12 �ಂಗಳ ನಂತರ) ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೆ 

ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು �ೕ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ��ದ�ೆ, ಅದು ಕಪ್ ಕು�ಯುವ 

ಪ����ಯನು� �ೆಚು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ� 

ಅ�ವೃ��ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.  

ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆಯ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, 1, 2 ಮತು� 3 

ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� �ೋ�. 

�ಾ� ಕು�ಯು��ೆ30 

36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಈ ಸಮಯ�ೆ� 

�ಾ��ಂದ ಕು�ಯುವ ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು. �ೆಚು�ವ��ಾ�, 

ಮಕ���ೆ ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾ�ಗ�ಂದ ಕು�ಯುವ ಅನುಭವ ಇರ�ೇಕು.  ಮತು� 

ಸಣ�, ಉದ�, ���ಾದ, ದಪ� ಇ�ಾ�� �ೕ�ಯ �ಾ�ಗ�ಂದ  ಯಶ���ಾ� 

ಕು�ಯುವ�ದು �ೌಲ�ಯುತ�ಾ��ೆ. �ಾ��ಂದ  ಕು�ಯುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

ಮುಂದೂ�ದ�ೆ (12 �ಂಗಳ ನಂತರ) ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೆ ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು 

�ೕ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ��ದ�ೆ, ಅದು ಒಣಹು���ಂದ ಕು�ಯುವ ಪ����ಯನು� �ೆಚು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ 

�ೌಶಲ� ಅ�ವೃ��ಯನು� ���ೊ�ಸುತ��ೆ. 

�ಾ�  ಕು�ಯು��ೆಯ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, 1 ಮತು� 3 ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� �ೋ�. 

ಮಗು�ನ ಈ ವಯ��ನ���ೕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನ �ಾತ�ವ� ಮಗು�ನ �ರಂತರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ಕಪ್ ಮತು� 

�ಾ�ಗ�ಂದ �ಯ�ತ�ಾ� ಕು�ಯುವ ದ�ವಗಳ ಸ�ತಂತ� ಬಳ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಘನ ಆ�ಾರಗಳ� 

36 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ಸಂಪ�ಣ� ಘನ ಆ�ಾರಗಳ ಸಮ�ೋ�ತ ಆ�ಾರವನು� 

ಯಶ���ಾ� �ೇ�ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಪ���ನ ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

�ೊಂ�ರ�ೇಕು, ಮತು� ಅವರು �ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� 

�ೕ���ೊಳ��ೇಕು. �ನು�ವ ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರದ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಮುಂದೂ�ದ�ೆ (6 �ಂಗಳ 

ನಂತರ) ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೆ ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು �ೕ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ��ದ�ೆ, ಅದು �ನು�ವ 

ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರದ ಪ����ಗಳನು� �ೆಚು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ ಮತು� 

ಉತ�ಮ �ೕಟರ್ �ೌಶಲ� ಅ�ವೃ��ಯ �ೕ�ೆ  ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ  

ಸ�ಾಸ�, ಮಕ�ಳ� ಸು�ಾರು 2-3 ವಷ� ವಯ��ನ �ೊ���ೆ ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದನು� ಕರಗತ �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. 
ಇದರಥ� 36 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, ಮಕ�ಳ� �ೇಬಲ್ ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ ಮತು� ಉತ�ಮ�ಾದ �ೕ�ಾರ್ 
�ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು. 

�ೆ�ೆಯು��ರುವ ಸ�ತಂತ��ೆ 

ಈ ವಯ��ನ �ಾ���ಯ ಮಕ�ಳ� ಈಗ �ಯ�ತ�ಾ� ��ಧ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� ಮತು� �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ�� ಊಟದ ಸಮಯದ�� 

�ೇ�ಸು��ರುವ�ದ�ಂದ, ಅವರು ತಮ� �ೈ ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ���ೊಳ��ವ ಬಲ�ಾದ ಬಯ�ೆಯನು� ಸಹ 

�ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ  ಅವ� �ೆಚು� ಉತ�ಮ�ಾಗುತ��ೆ (ಮತು� ಕ�� �ೊಂದಲಮಯ). 36 �ಂಗಳ ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 

ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� �ೆರಳ� ಆ�ಾರ ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೆಚು� ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಅನುಭವಗಳ� ಅವ��ೆ 

ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ನು�ವ/ ರು� �ೋಡುವ �ದಲು ಅದ�ೊಂ��ೆ ಆ�ಾಮ�ಾ�ರಲು ಅವ�ಾಶವನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

�ೊ�ೆ�ೆ, ಮಕ�ಳ� ತಮ�ನು� �ಾ�ೇ �ೕ���ೊಳ�ಲು ಸಮಥ��ಾ�ಾಗ, ಅವರು �ೆಚು� �ನು��ಾ��ೆ,  ಇದು ಅವ��ೆ �ೆ�� ಮತು� �ಾಧ�ೆಯ 

ಪ��ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

ಆ�ಾರ �ಚ��ೇ �ನು���ೆ 

36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರವನು� ಆ���ೊಳ��ವ ಪ�ವೃ��ಯನು� �ೋ�ಸಬಹುದು; ಆ�ಾಗೂ�, ಇದು 

�ಾ�ಾನ��ಾ� 24-36 �ಂಗಳ ವಯ��ನ�� ಕಂಡುಬರುವಷು� ಬಲ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಮ�ೊ�ಂದು �ಚ�ದ �ನು�ವ ಹಂತವ� �ೆಲ��� 7-8 ವಷ� 

ವಯ��ನ ನಡು�ೆ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಇದು ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ವಯ��ನ�� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಅ��ನ (�ದು�ನ) �ೆಳವ��ೆಯ�� �ಾ� 

�ೊ�ೕಟವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಇದು �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು� ಒತ�ಡ�ಂದ ಕೂಡುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ  ಮತು� ಅವರ �ೇಹ�ೆ� �ೆಚು� 

ಸ�ಾ�ಾ� �ಾಡುತ��ೆ. ಬಹು�ಾಲು, 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಮುಕ��ಾ�ದು� �ೊಸ ಸು�ಾಸ�ೆ ಮತು� 

��ಾ�ಸಗಳ ಆ�ಾರಗಳನು�  ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. 

ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು �ಧ��ಸುವ �ದಲು 20-ಪ�ಸ್ �ಾ� �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� 

ಪ�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ.  ಆದ��ಂದ ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� , �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದು ಸಮಯ ಮತು� �ಾ� �ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. 
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ಘನ ಆ�ಾರಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, 1, 2 ಮತು� 3 ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� �ೋ�. 

�ಚ�ದ ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 4 ಅನು� �ೋ�. 

ಈ ವಯ���ಾ�  ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ� 

36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ, ಮಕ�ಳ� ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ�� ಪ�ಗ�ಯನು� ಪ�ದ��ಸುತ��ೇ 

ಇರು�ಾ��ೆ ಅವರು ಈಗ ಅತು�ತ�ಮ ಮತು� ಸ�ತಂತ� ಆ�ಾರ �ೇವಕರು ಆ��ಾ��ೆ. ವಯ�ಾ�ದಂ�ೆ ಮಕ���ೆ �ೆ��ನ �ೆಂಬಲ 

ಅಗತ��ಲ��ದ�ರೂ, �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ನ��ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಮಗು��ೆ �ೋ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಾ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ೊಸ 

ಆ�ಾರ  �ಾ�ೇ �ನು��ಾಗ ಮತು� ಸ�ಚ��ೊ���ೊಳ���ಾಗ  ಅವ��ೆ �ತಕರ ಮತು� �ೆ�� ಅ�ಸುತ��ೆ. 

�ೆನ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ  ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ� :  

① �ೌಶಲ�ಗಳ� ಪರಸ�ರರ �ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು   �ೌಶಲ�ಗಳನು�

ಗಮನದ��ಟು��ೊಳ��ವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸ�ೇಕು.

② �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶವನು� �ೕ��ಾಗ, �ಾ�ಾನ��ಾ� ಎ�ಾ� ಆ�ಾರವನು�

�ೇ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಗಳಂತಹ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು

ಸ�ತಂತ��ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ���ರ�ೇಕು ಮತು� ಮಗು��ಂದ ಆ �ೌಶಲಗಳನು�

��ೕ�ಸ�ೇಕು..

③ ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮಕ���ೆ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ  ಅವ�ಾಶ �ೕಡುವ�ದು ಮುಖ�. ಇದು ಅವ��ೆ �ೌಶಲ�ವನು�

�ೊಂದಲು  ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಅವ��ೆ �ೆ�� ಮತು� �ಾಧ�ೆಯ �ಾವ�ೆಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ.



��ಾಗ  5 .3 :  ಆ�ಾರ  �ೇವ�ೆಯ  �ಾ��ೕಕರಣ :36 �ಂಗಳ�ಗಳ�  

201 

��ಾಗ 5.3: ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾ��ೕಕರಣ:36 �ಂಗಳ�ಗಳ� 

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾ��ೕಕರಣದ ಮಹತ� 

ಆ�ಾರದ �ೇವ�ೆಯ  ಸಮಯದ�� �ಾವ� ಮಗುವನು� ಕೂ�ಸುವ/ಇ�ಸುವ  ��ಾನ ಬಹಳ ಮುಖ�. �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� ಮಗು��ೆ �ನು�ವ�ದು ಮತು� 

ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು�  �ೆಚು� ಸುಲಭ�ಾ��ದ�ೇ, ಮತು� �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� ಅದನು� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ನ ಮತು� ಅಸುರ�ತ�ಾ�ಸಬಹುದು. 

ಕಳ�ೆ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಅ�ೇಕ ಅ�ಾಯಗಳನು� �ೊಂ��ೆ: 

∅ ಅಸಮಥ� ಮತು� �ೕಘ� ಆ�ಾರ ಸಮಯ 

∅ ��ನ� ಆ�ಾರಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಮತು�  

∅ �ವ��ಸುವ ಯಶಸು� ಕ���ಾ��ೆ 

∅ �ೇವ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ 

∅ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ೊಂದ�ೆ �ೆ�ಾ���ೆ 

∅ ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ 

∅ ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ �ೆಚ�ಳ 

∅ ಆ�ಾರ ಸಮಯವ� ಮಕ���ೆ ಮತು� ಅವರ �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವ��ೆ ಒತ�ಡದ �ೋ�ಾಟ�ಾಗಬಹುದು 

∅ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಕಳ�ೆ�ಾ�ರು�ಾಗ, �ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 

ಮಕ���ೆ ಮತು� ಅವರ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ 

ಒತ�ಡದ, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವ�ಾಗಬಹುದು. 

ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಕ���ೆ ಮತು� �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವ��ೆ ಅ�ೇಕ ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೊಂ��ೆ: 

 �ೆಚು� ಸಮ�ೕ�ತ ಆ�ಾರ

 ��ಧ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ��

 ಯಶಸು� �ೆ�ಾ���ೆ

 �ೇವ�ೆ �ೆ�ಾ���ೆ

 ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಯಶಸು� �ೆ�ಾ���ೆ

 ಸು�ಾ�ತ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ

 ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ ಸಂಭವ

ಕ���ಾ��ೆ

 ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು

ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರ

ಸಮಯವ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವ�ಾಗುತ��ೆ

�ಾ��ೕಕರಣವ� ಉತ�ಮ�ಾ��ಾ�ಗ, ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವರು ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ� 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವ�ಾ�ರುತ��ೆ 
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ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾ��ೕಕರಣದ �ಾಭಗಳ�  ಮತು� ಅ�ಾಯಗಳ ಕು�ತು �ವರ�ಾದ �ಾ���ೆ ದಯ�ಟು� ಅ�ಾ�ಯ 2, 

��ಾಗ 2.3 ಅನು� �ೋ�. 

ಈ ��ಾಗವ� 36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ �ಾ�ನಗಳನು� ಚ��ಸುತ��ೆ, ಈ �ಾ�ನಗಳನು� 

�ೇ�ೆ ರ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಪ�� �ಾ�ನ�ೆ� �ಾವ ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಸೂಕ�ರು ಎಂಬ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

 36 �ಂಗಳ� ವಯಸು� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ನವನು� 

ಆ���ಾಡು�ಾಗ �ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� : 

ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಮಗು�ನ �ೇಹ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಮಗು �ಾಕಷು� �ೇರ�ಾ� ಇ�ೆ�ೕ? 

�ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ೇ? 

ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ� ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ೇ?   

ಈ �ಾ�ನದ�� �ೕಡರ್ / �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ? 
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ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಟದ ಸಮಯದ�� ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ ಸ��ಾದ 
�ಾ�ನವನು� ಒದ�ಸಲು �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಈ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಕ�ಳ� 
ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ �ಾ�ನಗಳ���ಾ�ಗ, ಅವರು ತಮ�ನು� �ಾವ� 
�ೆಚು� ಯಶ���ಾ� �ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ���ಾ��ೆ. 

�ೆಚು�ವ��ಾ�, ಮಗು�ನ ಇತರ �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೕವ� 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು:  

① ಮಗು�ನ �ಾತ� ಎಷು�? �ೊಡ� �ಾತ�ದ ಮಗು��ೆ �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾಗಬಹುದು. ಸಣ� ಮಗು��ೆ ಕುಶನ್, �ಂಬುಗಳ�

ಮತು� ಎತ�ರದ �ಾಲು, ಆ�ಾಮ ಕು��ಯ�� �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲಗಳ� �ೇ�ಾಗಬಹುದು.

② ಮಗು ಎಷು� ಬಲ�ಾ� ಆ��ೆ? ದುಬ�ಲ ಮಗು��ೆ �ೆ��ನ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ �ಾ�ನ �ೇ�ಾಗಬಹುದು, ಆದ�ೆ ಬಲ�ಾದ ಮಗು��ೆ

ಕ�� �ೆಂಬಲ ಅಗತ��ರುವ �ಾ�ನ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.

③ ಮಗು ತನ�ನು� �ಾ�ೇ �ೕ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು���ೆ�ೕ?? �ಾ�ೇ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸದ ಮಗು��ೆ ಸೂಕ� �ೆಂಬಲ ಮತು� ಅ�ಾ�ಸ

�ಾಡಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ��ಾಗ ಅದು ಸ�ಯಂ �ನ�ಲು ಸಮಥ��ಾ�ರುತ��ೆ.

④ ಮಗು ತನ� �ಾ�ನದ�� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ�ೕ ? ಮಗು ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ �ಾ�ನದ�� ಇಲ��ದ��ೇ �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೇ�ಸುವ��ಲ�.

⑤ ಮಗು ಈ �ಾ�ನದ�� �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು���ಾ��ೆ�ೕ ಅಥವ ಇಲ��ೇ? ಗ��� ಮತು� �ೊಂದಲ�ೊ�ಳ�ಾದ ಮಗು �ೆ�ಾ��

ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ��ಲ�.

⑥ ಮಗು ಈ �ಾ�ನದ�� ಇ�ಾ�ಗ �ೆ�ಾ�� �ೆಮು�ವ�ದು ಮತು� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು �ಾಡುತ��ೆ�ೕ? �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ಸು��ೆಯು

ಮಗು ಕಳ�ೆ �ೕಷ�ೆ, ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� ಕಳ�ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಅ�ಾಯದ���ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುತ��ೆ.
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ಉತ�ಮ �ಾ�ನ 

o ಮಗುವನು� ಕು��ಯ�� �ೇರ�ಾ� ಕೂ�ಸ�ಾ��ೆ

o �ೆಡ್ �ಾವ�ಡ್� �ಾ�ನದ���ೆ

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ���ಗಳ��ರುತ��ೆ

o �ಾಲು ��ಾ�ಂ��ಂದ �ಾದಗಳನು� �ೆ�ಾ��

�ೆಂಬ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o �ೆಚು�ವ� �ಾ��ೕಕರಣ �ೆಂಬಲ ಮತು�

ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆ�ೕ ಸೂಕ� ಎತ�ರದ���ೆ

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o ಮಗುವನು� ಕು��ಯ�� �ೇರ�ಾ� ಕೂ�ಸ�ಾ��ೆ

o �ೊಂಟ ಸ�ಲ� �ಾಗುತ��ೆ

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ���ಗಳ��ರುತ��ೆ

o �ಾದಗಳನು� �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಆದ�ೆ

ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ಂದ�ೆ�

�ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮುಂಡವನು� �ರುಚ�ಾ��ೆ

o �ಾ�ನ ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು

�ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ ಇಲ�

36 �ಂಗಳ� ವಯ��ನ ಮಗು ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ (�ೇರ್ನ�� ) ಆ�ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ 

ಮಗು��ೆ  ತನ� �ೇಹವ� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂದು  �ಾ���ಾಗ ,  ಅದು �ೆಚು� 

ಮುಖ��ಾದುದನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸಬಹುದು :  �ನು�ವ�ದು  
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ಆಸನ ಅಥ� ����ಂ�� �� ೕ ಅಥ� �ಬಲ 
ಬಳ��� ಆ�ರಗಳ ಅ�� ೕಷ�ಯ��  ಉ�� ೕ�ಸ� 
ಮ��  �ರ�ಗ�, ��� ಗ� ಮ��  ಕಪ� ಳ��  ಬಳ� 
ಸ� �-ಆ�ರವ��  �ೕಡ� ಸ�ಯ ��ತ� �. 

�ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು ಉತ�ಮ �ಾ�ನಗಳ� 

36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಬಳಸುವ �ಾ�ಾನ� �ಾ�ನವನು� �ೆಳ�ೆ ಪ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ, 

ಮಕ�ಳ� �ೊಡ��ಾ� ಮತು� ಬಲ�ಾ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ, ಅವರು ಬಳಸು��ರುವ ಕು�� / ಆಸನ ಮತು� �ೇಬಲ್ ಬದ�ಾ�ಸುವ ಮತು� �ಾಪ��ಸುವ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರುತ��ೆ. 

ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಮ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೆ ಸ��ೊಂದುವ��ಲ��ಾದ�ೆ, �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು 

ಸೂಕ�. (ಮತು� ಕು��ಗಳ�, �ೇಬಲ್ಗಳ�, �ೆ�ೕಗಳ� ಮತು� ಇಟ� ��ೆ�ಗಳ�). �ೆಲ��� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು 

“ಸ��ಾದ �ೇಹರಚ�ೆ” ಯನು� ಕಂಡು�ೊಳ��ವವ�ೆ�ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ�ನಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸ�ೇಕು.” 

�ೇರ�ಾ� ಕು�ತು ಮುಂದ�ೆ� �ಾ�ರುವ ಭಂ�  (ಮಗು�ನ ಕು��ಯ�� / ಎತ�ರದ ಕು��ಯ�� ( 

�ೇ�ೆ :  ಮಗುವನು� ಮಗು�ನ ಆಸನ ಅಥ�ಾ ಎತ�ರದ  ಕು��ಯ�� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ನದ�� ಕೂ��. ಈ ಸಮಯದ�� ಮಗು 

�ಮ�ನು� �ೋಡು��ರ�ೇಕು. �ೕವ� ಆ�ಾರ, ಕಪ್ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಚಮಚವನು� ���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ 

ಅವ�ಾಶವನು� ಸಹ �ೕಡ�ೇಕು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :36 �ಂಗಳ� ವಯ��ನ ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಸ�ತಃ ಕಪ್ �ಂದ , �ಾ� �ಂದ ಕು�ಯಬಲ�ರು ಮತು� 

ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಬಲ�ರು. 
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36 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ ಆ�ಾರ �ಾ��ೕಕರಣದ 

ಪ��ೕಲ�ೆಗಳ�: 

36 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು: 

 �ೊಂಟವನು� 90-���ಗಳ�� ಇಡ�ೇಕು ಮತು� ತ�ೆ�ಂತ ಕ�� ಇರ�ೇಕು 

 �ೇಹ �ೇರ�ಾ�  ಇರ�ೇಕು ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೇಹ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು - 

ಮುಂದ�ೆ�, �ಂದ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ಬ��ೆ �ಾಲ�ಾರದು 

 ಭುಜಗಳ� ಮಟ��ಾ�ರ�ೇಕು  ಮತು� ಮುಂದ�ೆ� ಇರ�ೇಕು 

 ತ�ೆಯು ಸ��ಾ� ಮಧ��ಾಗದ��ರ�ೇಕು. 

 �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ��� �ೋನದ��ರ�ೇಕು 

 �ಾಲುಗಳ� ಸ��ಾ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಇರ�ೇಕು. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ ಎದು��ೆ ಸ��ಾ� �ಂ�ರ�ೇಕು. 

ತ� 

�ಜಗ� 

�ಂಟ 

�ಂಡ 

��ಗ
�

ಅ� 
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ಈ ವಯ���ಾ� ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�:

ಊಟದ ಸಮಯವ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಸಂ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಾ� �ಾಪ�ಡುತ��ೆ. 36 �ಂಗಳ ವಯ��ನ 

ಮಕ�ಳ� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಇನೂ� �ೆ��ನ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ, ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ. ತಮ�ನು� �ಾವ� 

�ೕ���ೊಳ���ಾ��ೆ ಮತು� �ಂದ ನಂತರ ಸ�ಚ��ೊ�ಸು�ಾ��ೆ. �ನು�ವ ಪ����ಯ��  ಮಗು��ೆ �ೊರಕುವ ಯಶ��ನ�� ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� 

��ಾ�ಯಕ �ಾತ� ವ�ಸುತ��ೆ  ಮತು� ಊಟದ  ಸಮಯದ�� �ೆಚು� ಗಮನಹ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಗು��ೆ 

�ೆಚು� �ೈ�ಕ ��ರ�ೆ ಮತು� ಆತ���ಾ�ಸದ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ�  �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಊಟದ ಸಮಯ�ೆ� 

ಸೂಕ��ಾದ �ಾ��ೕಕರಣದ ಅಗತ� ಅಂಶಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�� ಪ�ಣ�ಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು ಇದ�ಂದ ಮಕ�ಳ� ಸುರ�ತ�ಾ�, 

ಆ�ಾಮ�ಾ� ಮತು� ಸ�ತಂತ��ಾ� �ನ�ಬಹುದು. 

�ೆನ�ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ� :  

① ಆ�ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಕ���ೆ ಸುರ�ತ �ಾವ�ೆಯನು�  �ೕಡುತ��ೆ ಮತು� ಸುರ�ತ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು

ಆತ���ಾ�ಸ ಮತು� ಯಶಸ�ನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ.

② ಊಟದ ಸಮಯಗಳನು� ಸುರ�ತ, ಯಶ�� ಮತು� ಆನಂದ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಪ�� ಮಗು��ೆ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು�

�ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ಗ��.

③ 36 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ನ ಮತು� ಅ�ಾ�ಸವನು� ಒದ���ಾಗ, ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಸ�ತಂತ��ಾ� �ನ�ಬಹುದು ಮತು�

ಕು�ಯಬಹುದು.
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��ಾಗ 5.4: ಊಟದ �ೊರ�ಾ�: ಮಗು 36 �ಂಗಳ� ಮತು� 

�ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 

�ೕವನದ �ದಲ 36 �ಂಗಳ�ಗಳ��, ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೆಳವ��ೆಯ�� ನಂಬ�ಾಗದ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಣು�ಾ��ೆ. �ೕವನದ�� ಈ �ೊ���ೆ, 

ಅವರು ತಮ� ಸುತ��ನ ಪ�ಪಂಚದ ಬ�ೆ� ಆ�ೋಗ�ಕರ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು, ಇತರ�ಂದ ಕ�ಯಲು ಮತು� ಅ�ವೃ�� 

�ೊಂದಲು �ಶ�ಯವನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. ಈ ��ಾಗವ� ಮಗು�ನ �ೕವನದ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ��, �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೕ� ಆ�ೋಗ�ಕರ 

�ೆಳವ��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ ಸರಳ ��ಾರಗಳನು� ಚ��ಸುತ��ೆ. 

�ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಯ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ ಈ ಆ�ೋಚ�ೆಗಳನು� �ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ 

ಅ�ವೃ��ಯನು� ಸಮಥ� �ೕ�ಯ�� �ೆಂಬ�ಸಬಹುದು, ಅದು ಕ�� ಸಮಯದ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಈ ��ಾರಗಳನು� ಆ�ಾರ ಸಮಯ, �ೆ���ಂಗ್ 

/ �ವಸ��ೊ�ಸುವ �ನಚ�ಗಳ��, ಡ�ಾಪರ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯದ �ನಚ�ಗಳ��, �ಾ�ನದ ಸಮಯ, ಆ�ಾಮವನು� �ೕಡು�ಾಗ ಮತು� ಒಂದು 

ಸಮಯದ�� ಅ�ೇಕ ಮಕ���ೆ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಡು�ಾಗ, ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ೌ�ಾಲಯ �ಾಡು�ಾಗ, ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗು ಹ��ರದ���ೆ ಎಂದು �ಾಯಲು 

ಪ�ಯ��� ಅವಳ ಸರ�. 

    �ೕ�ಾರ್ ಚಲ�ೆಗಳ� 

ಮಗು�ನ �ೕ�ಾರು ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ೆಲಸ. ಮಗು��ೆ ತನ� �ೇಹವನು� ಸ�ಸಲು 

ಮತು� ಪ�ಪಂಚವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಅದರ �ದುಳ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ೆ�ೆಯು���ೆ ಎಂದಥ�. �ೆಚು�ವ��ಾ�, ಮಗು�ನ 

ಚಲ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೇರ�ಾ� �ೆಂಬ��ದಂ�ೆ. ಉತ�ಮ �ೕ�ಾರು �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳ� 

�ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆಂ��ೆ ಕ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೕಘ��ಾ� ಪ�ಹ�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ೕ�ಾರ್ (�ೈ�ಕ) 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� 
�ವರ�ೆ ( ಈ �ೕ� �ಾ�ಸುತ��ೆ) 

�ೊಡ� ಚಲ�ೆಯ ಆಟ 

⇒ �ೆಂ��ಾಟ ಆ�: �ೆಂಡನು� �ಂದ�ೆ� ಮತು� ಮುಂದ�ೆ� ಎ�ೆಯುವ�ದು, ಉರು�ಸುವ�ದು, ಒ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� ��ಯುವ�ದು.

ಅಥ�ಾ �ೕ�ನ ಆಟದ�� ಹಲ�ಾರು ಮಕ�ಳ� ಒ���ೆ �ಮ� ಮಗುವನು� ಆಟ ಆಡಲು ��.

⇒ �ಾಂಗರೂ ��ತ: �ಾ�ರಂಭದ �ಾ�ನಂ�ೆ ವಸು�ವನು� �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಇ��. �ಾ�ರಂಭದ �ಾ��ಂದ �ಾಧ��ಾದಷು� �ಾಪ್

�ಾಡಲು ಮಕ�ಳನು� ��ೕ�ಾ���.

⇒ �ೊರ�ನ ಆಟಗಳ�: �ೆಂಡುಗಳ� ಮತು� ಆಟದ �ೖ�ಾನದ ಉಪಕರಣಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು ಮಕ�ಳನು� ��ೕ�ಾ���

(�ಮ� ಬ� ಇದ��ೆ). ಓಟ, ��ತ, � �ೈಂ�ಂಗ್ ಮತು� ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯಂತಹ �ೊಡ� ಚಲ�ೆಗಳನು� ��ೕ�ಾ���.

⇒ ���ಲು ಹತು�ವ�ದು: ���ಲುಗಳ �ೕ�ೆ ಮತು� �ೆಳ�ೆ ನ�ೆಯಲು ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಮಗು��ೆ ಅನುಮ��. ಇದನು�

ಆಟವ�ಾ�� �ಾ� ಮತು� �ದಲು �ಾರು �ೕ�ನ �ಾ�ನವನು� ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ೋ�.

⇒ ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾ�ತಂತ��: ಅಂ�ೆ�ಾಲು ಇಡುವ�ದು, �ಲು�ವ�ದು, ನ�ೆಯುವ�ದು, ಓಡುವ�ದು, ��ಯುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ �ೊಡ�

ಚಲ�ೆಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಮಕ���ೆ ತಮ� ಪ�ಸರವನು� ಮುಕ��ಾ� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�.
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ಚಲ�ೆ ಮತು� ಸಂ�ೕತ 

⇒ �ಾ�ನ್� �ಾ�� �ಾ�: ಸಂ�ೕತವನು� �ಾ� ಮತು� �ಮ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾ�ನ್� �ಾ�.

⇒ �ಾಡು ಆ�:  �ಮ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾಡು �ಾಡು�ಾ� ನ���.

⇒ ಸಂ�ೕತ ರ��. : ಮ�ೆಯ��ರುವ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳ� ಸಂ�ೕತ ಪ�ಕರ �ಾ�. �ಾ�ೆ�, ಬ�ೆಟ್ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಅದರ �ೕ�ೆ

ಚಮ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಸುವ�ದು ಇ�ಾ��. ಆ��ೆ ಉಪಕರಣಗಳ�, ಮ��ೆಗಳ� ಮತು� ಹ��ಾಣಗಳಂತಹ �ೈನಂ�ನ ವಸು�ಗಳ�

ಅಥ�ಾ ��ಾರ್, ��ಾ�ೋಗಳ�, ಡ�ಮ್� ಮತು� ಘಂ�ೆಗಳಂತಹ �ೈಜ �ಾದ�ಗಳನು� ಬಳ� �ಮ� ಸ�ಂತ ಸಂ�ೕತವನು�

(ಅಲು�ಾಡುವ ಮತು� �ೊ�ೆಯುವ) ಆನಂ��.

�ೆರಳ� ಮತು� �ೈಗಳ ಆಟ 

⇒ �ೇಬಲ್ ಸಮಯ : ಆಟ�ಾಡಲು ಕು��ಗಳ� (�ಾ�ಕ್ಗಳ�, ಪಜಲ�ಳ�, ಇ�ಾ��), ಕ�ಾಕೃ�ಗಳ� (�����ಂಗ್, �ೇಂ�ಂಗ್,

�ಾ��ಂಗ್, ಕತ��ಸುವ�ದು, ಮ�ಸು��ೆ) ಮತು� �ಾ�ಾ �ೆಲಸ (ಬರವ��ೆ, ಗ�ತ) �ೊಂ��ೆ ಸಣ� �ೇಬಲ್, �ಾಕ್� ಅಥ�ಾ

ತ�ೆ�ೆಳ�ಾದ �ಾಂ�� ಬು��ಯನು� ಬಳ�.

⇒ �ಾ�ಕ್ ಸಮಯ: �ೕ�ನ �ಾ���ಂಗ್ �ಾ�ಕ್ಗಳ� ಮತು� ಟವರ್ಗಳ� ಮತು� ಕಟ�ಡಗಳನು� ����.

⇒ �ಾ�ೆ�ಟ್�ಾಲ್: ವಸು�ಗಳನು� �ಾಂ�� ಬು��ಯ�� ಅಥ�ಾ ಕಸದ ಬು���ೆ �ಾಕುವ ಆಟ ಆ�.  ವಸು�ಗಳ� ಮೃದು�ಾದ

�ೆಂಡುಗಳ�, ಸಣ� �ಂಬುಗಳ�, ಹುರು� �ೕಲಗಳ�, ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು.

⇒ ಕ�ಾ ಸಮಯ: ಕ��ೕನ್ ಗಳ�, �ಾಕ�ರ್ಗಳ�, �ೕ�ಸುಣ�, �ೆ��ಲ್, ಬಣ� ಮತು� �ೕರು ಬಳ� �ೕ�ನ ��ಾ�ಸಗಳ� ಮತು�

�ತ�ಗಳನು� �ಾ�. �ೆರಳ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕುಂಚಗಳನು� ಬಳ�.

⇒ �ೊಡ� ಸ�ಾಯಕರು: �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗ�ಾದ �ೆ���ಂಗ್ / �ವಸ��ೊಳ��ವ�ದು, �ೈ �ೊ�ೆಯುವ�ದು, ತಮ�ಾ� ಮತು�

ಇತರ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಬ�ಸುವ�ದು, �ಾ�ಲು �ೆ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� ಮುಚು�ವ�ದು, ಊಟ�ೆ� �ೕರು ಇಡುವ�ದು, ಗು�ಸುವ�ದು

ಮತು� ಇತರ ಸ�ಚ��ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಮಕ�ಳನು� ಸ�ಾಯವನು� �ೇ�.

ಹ�ಯ ಮಕ� � ���ನ �ರ�ನ ಸಮಯವ��
ಆ����� �, ಅ��  ಅವ� ಓಡಬ��, 
��ಯಬ��, �� ೖಡ �ಡಬ��, �� ಂಗ್ 

�ಡಬ�� ಮ��  ಪರಸ� ರ ಆಟ�ಡಬ��. 
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     ಆಟ ಮತು� ಕ�ಯು��ೆ 

ಮಗುವನು� ಆಟ ಆಡಲು ಮತು� ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕ�ಯಲು ��ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ. ಇದು �ೆಳವ��ೆಯ ಪ�ಮುಖ �ಾಗ��ಾ��ೆ. 
�ಾಸ�ವ�ಾ�, �ಕ� ಮಕ�ಳ� ಕ�ಯುವ ಮುಖ� �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಆಟ! ಆದ��ಂದ, ಮಗು��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು, ವಸು�ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು, 
ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು ಮತು� ಅವನ ಪ�ಸರವನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ೆಚು� ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ೇಕು. ಇದು �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಮಗು�ನ 

�ದುಳ� �ೆಚು� ಬಲ�ಾ��ಾ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. ಮಗು �ೊಡ�ವ�ಾದ �ೕ�ೆ ಇದ�ಂದ �ೆಚು� �ಾಭವನು� ಪ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಆಟ ಮತು� ಕ��ೆಯ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

�ವರ�ೆ ( ಈ �ೕ� �ಾ�ಸುತ��ೆ) 

�ಾತ�ಾಡುವ�ದು, �ಾಡುವ�ದು, 

ಓದುವ�ದು ಮತು� ಕ�ಯುವ�ದು 

⇒ ಕ�ೆ ಸಮಯ:  ಮಗು��ೊಂ��ೆ  ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಓದುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೆ��ನ

ಕ�ೆಗಳನು� �ೇಳ�ವ�ದು. �ಶು  �ಾ�ಸಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಕ�ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��.
ಪ�ಟಗಳನು� �ರು�ಸುವ�ದು, �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುವ�ದು, ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ��ಸುವ�ದು
(“ಮುಂ�ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ?”) ಮತು� ಕ�ೆಯನು� �ವ�ಸುವ ಸ�ಾಯ�ಾ�� �ೇ�.

⇒ ಸಂ�ೕತ ಸಮಯ: ಸಂ�ೕತವನು� ಆ�� ಮತು� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾಡುಗಳನು� �ಾ�.
�ಮ�ೆ ���ರುವ �ಾಡುಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ �ೕ�ನ �ಾಡನು� ಆನಂ��.

⇒ �ಾತ�ಾಡುವ ಸಮಯ: ಮಗು ಏನು �ಾಡು���ೆ, �ೕವ� ಏನು �ಾಡು����ೕ� ಮತು� �ೕವ�

ಒ���ೆ ಏನು �ಾಡು����ೕ� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಾತ�ಾ�. ಆ�ಾರಗಳ�, ಬಣ�ಗಳ�,
ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಕಷ್ರಗಳ�, �ೇಹದ �ಾಗಗಳ�, �ಾ��ಗಳ�, ಆ�ಾರಗಳ�, ���ಾ�ೕಲ ಪದಗಳ�,
�ಾವ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ಾ�ಾನ� �ೈನಂ�ನ ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ತ ಜನರನು�

�ವ�ಸಲು ಪದಗಳ� ಮತು� ನು�ಗಟು�ಗಳನು� ಬಳ�.

⇒ ಆಟದ ಸಮಯ: ನ�ಸುವ ಆಟವನು� ಆನಂ��. �ೊಂ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾ�, �ೕ �ಾ��
�ಾ�, ಅಡು�ೆ �ಾಡುವಂ�ೆ ನ��, “�ೕ�ೆಲ�ರೂ �ೕ�ನ �ಾ��ಗಳ� ಎಂದು ಊ��.

⇒ �ಾಟಕವನು� ನ��: �ೊಡ� �ೆ���ೆ�ಂದ �ೆ�ೕ�ೌಸ್, ಅಂಗ�, �ಾಮ್� ಅಥ�ಾ �ೋ�
�ಾ� ಮತು� ಆಟವನು� ಆ�. ಅ�� �ಾತ��ಾ�ಗ�ಾ�.

⇒ �ೆ�ಸ್ ಅಪ್ ಸಮಯ: ಮಕ���ೆ ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ��ಧ �ೕ�ಯ ಬ�ೆ� ಮತು� ಪ�ಕರಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ �ೆ�ಸ್ಅಪ್ �ಾಕ್� ಅನು� �ೕ�� (ಉಡುಪ�ಗಳ�, ಶಟ್�ಗಳ�, �ಾ�ಂಟ್,
ಬೂಟುಗಳ�, �ೋ�ಗಳ�, ��ೋವಸ�ಗಳ�, �ೈಗವಸುಗಳ�, �ೆಲ್�ಗಳ�, �ೇಷಭೂಷಣಗಳ�
ಇ�ಾ��)◌್

⇒ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಮಯ: ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ನ��ೕ ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ�. ಎಲ�ವನೂ� ಎ�� -
ಕು��ಗಳ�, ಮಕ�ಳ�, ಬೂಟುಗಳ�, �ೆಂಡುಗಳ�, �ೊಂ�ೆಗಳ� ಎ�ಸುವ ಅ�ಾ�ಸ ಮತು�
ಸಮಯವನು� �ೇಳ�ವ ಅ�ಾ�ಸ.

⇒ �ಂಗ�ಸುವ ಸಮಯ: ಬಣ�, ಆ�ಾರ, �ಾತ�, ಪ��ಾರ ಇ�ಾ��ಗಳ ಮೂಲಕ �ೈನಂ�ನ

ವಸು�ಗಳನು� �ಂಗ��. ಇದು ಮಗು��ೆ ��ನ ಚಟುವ��ೆ ಆಗಬಲ�ದು.

�ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟದ ಸಮಯ 
⇒ ಮಗು ಆಟ ಆಡು�ಾಗ ಅದರ �ೕ�ೆ ಗಮನ ಇರ�. ಅದರ ಮುನ��ೆ ಅನುಸ��:  ಈ

ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಇವ�ಗ��ೆಂ��ೆ  ಆಟ�ಾಡುವ�ದನು� ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ: �ಾ�ಕ್ಗಳ�,

�ೆಂಡುಗಳ�, ಆ�ಾರ ಮತು� ಭಕಷ್�ಗಳ�, �ೊಂ�ೆಗಳ�, �ಾರುಗಳ� / ಟ�ಕ್ಗಳ�, �ೊಡ�
�ೊ�ಾಂಗಣ ಆ��ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಪಜಲ್ಗಳ�, ಮ�ೆಯ�� �ೆ�ೕ-�ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಮಣು�,
ಕ�ಾ ಚಟುವ��ೆಗಳ�, ಸಂ�ೕತ ಉಪಕರಣಗಳ�, �ಾ���ಕ್ �ಾ��ಗಳ� ಮತು� �ೈ�ೋ�ಾರ್

ಗಳ�, ಹು�ಾ ಹೂಪ್� , �ಾಲ್ �ೊಂಡಗಳ�, �ಾ�ಟ� �ೕಪಗಳ�, �ೋ�ೆಗಳ�, �ೇ�ೆಗಳ�, ಆ��ೆ
ಪ�ಕರಗಳ�, �ೆ�ೆ�ಟ್ ಮಕ�ಳ �ಾತ�ದ �ೕ�ೋಪಕರಣಗ��ೆಂ��ೆ �ೆ��ಕಲ್, �ೕ�ಸುಣ�,
�ೋಡ್� ಆಟಗಳ�, ಇ�ಾ��.
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ಒಂ� ��� ತನ�  �ಲ� 
��ವವ� ಮ��  �� ೕ�ತ�ಂ�� 
ತನ�  ತರಗ�ಯ��  �ಲದ �� 
ಆಟ���� �. 

ಸಂವಹ ನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ� 

ಮಗು�ನ ಆರಂ�ಕ ಸಂವಹನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳನು� 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾಯ��ಾ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� ���ಸುವ 

�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಗ��ಾ��ೆ ಮತು� ಮಗು�ನ ಸಂವಹನವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಮಕ�ಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ೆ�ೆಸುವ 

ಅದು�ತ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಕ�ಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯನು� ��ೕ�ಾ��ಸ�ೇಕು. 

ಆಗ ಮಕ�ಳ� ಸುರ�ತ�ಾ� ಕ�ಯಲು �ದ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ಸಂವಹನ ಮತು� 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

�ವರ�ೆ ( ಈ �ೕ� �ಾ�ಸುತ��ೆ) 

ಆಟ ಮತು� ಸಂವಹನ 

⇒ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಾ�.: ಒ���ೆ ಇರು�ಾಗ, �ಾತ�ಾ�, ಕ�ೆಗಳನು� �ೇ�, ಓ� ಮತು� �ಾ�.  ��ೇಷ

�ಾ�ಸಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕ��ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��, �ತ�ಗಳನು� �ೋ� ಮತು� ಆಟಗಳನು� ಆ�. ಅಥ�ಾ ಒ���ೆ

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಾ�. ಮಗು�ನ �ಾತುಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��� ಮತು� ಪರಸ�ರ ಸಂ�ಾಷ�ೆಗಳನು�

��ೕ�ಾ���.

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಮತು� 

�ತ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

⇒ �ಯಂತ�ಣವನು� ಕ��: ಮಗುವ� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ, �ಾ�ಂಗ್, �ೆ�ೕ�ಂಗ್, �ೌನ್�, �ಾ��ಂಗ್, ಮ�ಾಜ್,

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕತದಂತಹ ಶಮನ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಬಳ�.

⇒ ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾತ�ಾ�: �ೊಸ �ನಚ�ಗಳ�, ಘಟ�ೆಗಳ� ಮತು� ಜನರ ಬ�ೆ� ಸಮಯ��ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ�

ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�. ಮುಂ�ೆ ಏ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು ಮಕ�ಳನು� ಎಚ��ಸಲು �ತ� �ೇ�ಾಪ��ಗಳನು�

ಬಳ�.

⇒ ಆ�� �ಾಡು��ೆ: �ಾವ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಮಗು��ೆ ಎರಡು ಆ��ಗಳನು� �ೕ�: "�ಮ�ೆ

ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಕ�ಳ� �ೇ�ೇ?"

⇒ �ಾವ�ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��: �ಾವ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮಗು��ೆ

ಸ�ಾಯ �ಾ�. ಮಗು��ೆ ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾವ�ೆಗ��ೆ �ೆಸರುಗಳನು� �ೕ�.

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: “ಇತರ ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ೆ �ನ� ಆ��ೆಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ಾಗ �ನ�ೆ ��ಾ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ.”
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ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ� 

⇒ ಸಂಪಕ� �ಾ�� : ಮಗು �ೇಳ�ವ  ಪದಗಳ� ಮತು� ನು�ಗಟು�ಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ���, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ನಗುವ�ದು.

ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯ. ಊಟದ ಸಮಯ, ಆಟದ ಸಮಯ ಮತು� �ಾ�ನದಂತಹ ಚಟುವ��ೆಗಳ

ಸಮಯದ�� ಮಗುವ� ಅಡುವ ಪದಗಳನು� ಗಮ�� ಮತು� ಪ�ನ�ಾವ���. ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸಲು

ಸ�ಶ�ವನು� ಬಳ�, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಅಪ���ೆ, ಮ�ಾಜ್, ಕು��. ಇ�ಾ��.

⇒ ಹಂ��ೆ ಮತು� �ಾಳ�: ಆಟದ ಸಮಯದ�� ಮತು� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ಾಗ ಅವ�ೊಂ��ೆ ಇದನು�

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆ ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು ಮತು� �ರುವ�ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಮಕ���ೆ

ಕ��. ಈ ಪ�ಕಲ��ೆಗಳನು� ಕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಸರಳ ನು�ಗಟು�ಗಳನು� ಬಳ� (“ನನ�

ಸರ�,” “�ಮ� ಸರ�,” “ನನ�ೆ �ರುವ� �ಗಬಹು�ೇ?” “1 ��ಷದ��.”).

�ರಂತರ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ 
⇒ �ೆ�ಾ�� ಪ������: ಮಗು ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ ಅದನು�, �ತ�ಾದ ಪದಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ�

ಗ��ೆಂ��ೆ ��ರ�ಾ� ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ�ಾ� ಪ������.

ಹುಡುಗರ ಗುಂಪ� �ೆ�ೕಹ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ�ವನು� 
�ೋ�ಸುತ��ೆ. 
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ವಯ��ನ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�. 

ಮಗು�ನ ಊಟದ ಸಮಯ, ಆಟದ ಸಮಯ ಮತು� �ೈನಂ�ನ �ನಚ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ನ��ೕ ಮಕ�ಳನು� 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನ ಪ�ಮುಖ ಜ�ಾ�ಾ�� ಆ��ೆ. ಮಗು�ನ �ನ��ೕ ನ�ೆಯುವ ಪ���ಂದು ಚಟುವ��ೆ ಮತು� 

�ನಚ�ಯು ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ೕವನದ ಗುಣಮಟ�ವನು� �ೆ��ಸುವ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ ಎಂದ್ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ���ರ�ೇಕು. ಈ 

ಚಟುವ�ಕ�ಳನು� ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� �ಾಡ�ೇ�ಲ�. ಇದನು� ಕ�ಮ�ಾಗ್ �ಾಡಬಹುದು. ಅ�ವೃ��ಯು ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, 

ಒಂದು ಸರಳ ಚಟುವ��ೆಯ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ �ಾ� ಅ�ೇಕ �ೆ�ೕತ�ಗಳನು� ಏಕ�ಾಲದ�� �ೆಂಬ�ಸಬಹುದು. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಅಂಶಗಳ� :  

① �ಾ�ೇ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸದ ಮಗು��ೆ ಸೂಕ� �ೆಂಬಲ ಮತು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ��ಾಗ

ಅದು ಸ�ಯಂ �ನ�ಲು ಸಮಥ��ಾ�ರುತ��ೆ.

② �ೈನಂ�ನ ಚಲ�ೆ, ಆಟ ಮತು� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು ಮಗು�ನ ಒಟು�

�ೆಳವ��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ�ಗ�ಾ��ೆ.

③ ಮಗು�ನ ಒಟು� ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ಾಲಕರು ಸಂ�ೕ�ಸ�ೇಕು.  ಇದ�ಂದ  ಮಕ�ಳ�

�ಾಭವನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.






