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��ಾಗ 3.1: ಆ�ಾರ�ಾ�� ಪ�ಮುಖ ಅ�ವೃ�� 
�ೖ�ಗಲು�ಗಳ�: 12-24 �ಂಗಳ�ಗಳ�  

��ಾಗ 3.2: 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ 
ಮೂಲ ಆ�ಾರ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� 

��ಾಗ 3.3: 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ 
ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ಾ��ೕಕರಣ 

��ಾಗ 3.4: ಊಟದ �ೊರ�ಾ�: 12-24 �ಂಗಳ 
ವಯ��ನ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 

�ೆ�ೆಯು��ರುವ ಮಗು : 12-24 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಹ�ೆಯದು 

“ಒಬ� ವ���ಯು ಎ�ೆ�ೕ �ಕ��ಾ�ದ�ರೂ ಒಬ� ವ����ೕ.” 

�ಾ. �ೆಯುಸ್ 

��ಾಗ 2|ಅ�ಾ�ಯ 3 
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��ಾಗ  3 .1: ಆ�ಾರ�ಾ�� ಪ�ಮುಖ ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� :

12-24 �ಂಗಳ�ಗಳ�

ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ ಮಹತ� 

�ೕವನದ ಎರಡ�ೇ ವಷ�ದ��, ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೆಳವ��ೆಯ�� ಬಹಳಷು�  ಪ�ಗ� �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೈ�ಕ�ಾ�, ಅಂ�ೆ�ಾ�ಡುವವರು ತಮ� 

�ೇಹವನು� �ೆ�ಾ�� ��ಧ �ೕ�ಯ�� ಚ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಅವರು ತಮ� ಬಯ�ೆಗಳ�, ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� 
�ಾವ�ೆಗಳನು� ಪದಗಳನು� �ೇ�ೆ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ��ೇಷ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಆಳ�ಾದ ಸಂಪಕ�ವನು� �ೇ�ೆ ಅನುಭ�ಸ�ೇಕು 
ಎಂಬುದನು� ಈ ವಯ��ನ�� ಕ�ಯು��ರು�ಾ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� ಪ�ಗ�ಗಳ� ಅಂ�ೆ�ಾ�ಡುವ ಈ ಎಲ� �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಜಗತ�ನು� 

ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ�ವೃ��ಯ ಪ���ಂದು ಪ��ೇಶವ� ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ��ೆ ಮತು� ಪರಸ�ರ ಪ��ಾವ �ೕರುತ��ೆ. 
ಅಂ�ೆ�ಾ�ಡುವವರ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಸಮಗ� �ೕ�ಯ�� �ೋಡುವ�ದು ಬಹು ಮುಖ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆಚು�ವ� ಸ�ಾಯದ ಅಗತ��ರುವ 
12-14 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳನು� �ೆಂಬ�ಸು�ಾಗ  ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ  ಅಗತ��ಾ��ೆ.

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

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಗ� �ೕಕಷ್�ೆಯ ಉ�ಾಹರ�ೆ  ) 12-24 �ಂಗಳ�ಗಳ� ): 

ಅ�ವೃ�� �ೇತ� ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� 

(�ೌಶಲ�ಗಳ�) 

�ೊಂ�ಾ��ೆ 
ಮಗು �ಾ�� ಮತು� �ೈನಂ�ನ �ರು �� �ೆಗಳ�� ಉತ�ಮ ��ಾ�ಂ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ. 

�ೕ�ಾರ್ | ಸಂವಹನ | ಅ�ವ� 

ಮಗು ಹ��ರು�ಾಗ ಆ�ಾರದ ಕ�ೇ �ೋಗುತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ಾಗ “�ೕರು” 

ಎಂದು �ೇಳ�ತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ | ಸಂವಹನ | ದೃ�� 

ತನ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಆ�ಾರವನು� ತರುವ�ದನು� �ೋ�ದ ಮಗು ಸಂ�ೋಷ�ಂದ 

ಕೂಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ | ಸಂವಹನ | ಆ�ಸು��ೆ 

ಮಗು ತನ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ�ಾರ  ��ೕಕ�ಸು�ಾಗ ಮತು� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ 

ನಗುತ��ೆ. 
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�ೊಂ�ಾ��ೆಯ  | �ೕ�ಾರ್ | ಅ�ವ� 

ಮಗು ಕು��ಯ�� �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು ತನ� �ೈ ಮತು� ಚಮಚವನು� ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� 

ಪ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಸಂವಹನ | ಅ�ವ� 

ಊಟ  ಸಮಯದ�� �ೕಡ�ಾದ ಸರಳ ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಮಗು ಅ�ೈ���ೊಳ��ತ��ೆ. 

(“�ನ�ಲು ಸಮಯ,” “�ೈ �ೊ�ೆ��,” “ಎಲ�ವ� ಮು���ೆ.”). 

ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು  ಒಂದು ಸಂ�ೕಣ� ಪ���� ಮತು� 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��ೆ. �ೕ�ಾ�  ಮಕ�ಳ 
�ಾಮಥ�� ಮತು� ಅವರ ಅಗತ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಎಲ� �ೇತ�ಗಳಲೂ� ಮಕ�ಳನು� ��ಾಲ�ಾ� �ೋಡುವ�ದು ಬಹಳ ಪ�ಮುಖ�ಾದ 

ಸಂಗ� ಆ��ೆ. ಅ�ವೃ��ಯ ಈ ಮೂಲ �ೖ�ಗಲು�ಗಳನು� (�ೌಶಲ� ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) 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. �ೌಶಲ�ಗಳ� ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ��ೆ, ಮತು� ಊಟ ಸಮಯದಂತಹ ಸರಳ, �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ�� 

ಅ�ವೃ��ಯ ಪ���ಂದು �ೇತ�ವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ಾ�ಾಗಲೂ ಅತು�ತ�ಮ  ಅವ�ಾಶಗ��ೆ. 

ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳನು�  ಗುರು�ಸಬಹುದು, ಮತು� ತಕಷ್ಣ ಸೂಕ� ���ೆ� 

ಮತು� �ೆಂಬಲ �ೕಡಬಹುದು, ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಯಶ���ಾ� ಸ�ಾಲುಗಳನು� 

ಎದು�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ೆನ��: ಅ�ವೃ�� ಒಂದು ಪ����. ಮಕ�ಳ� ಈ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ�ಲು ಮಗು��ೆ �ಾಕಷು� ಸಮಯ ಇ�ೆ. 

�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು �ಾವ� �ೇ�ೆ ಸ��ಸು��ರುವ ಮಕ�ಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಪ��ೈಸಲು �ಾ�ಾನ� 

ಅ�ವೃ�� �ೖ�ಗಲು�ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ���ರ�ೇಕು. 

�ಕ� ಮಕ�ಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೕ�ನ ಸುತ�ಲೂ 

ಕೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ ಆ�ಾರವ� 

�ಾ�ಾಗಲೂ ಉತ�ಮ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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�ಾ�ಾನ� ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ� 2 3 ,2 4 ,26

12-18 �ಂಗಳ�ಗಳ� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� :

�ೊಂ�ಾ��ೆ 

: 

⇒ ಕ�� �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆದ ಕಪ್ �ಂದ ಕು�ಯುತ��ೆ.

⇒ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ಾ� ಮೂಲಕ ಕು�ಯುತ��ೆ.

⇒ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಯಲು ಆ�ಾರವನು� �ಾ�ಯ ಬ�ಗ��ೆ ಸ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ೈ ಮತು� ಮುಖವನು� �ೊ�ೆಯಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ

ಸಂವಹನ: 

⇒ ಸರಳ ��ೇ�ಶನಗ��ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ (“ಇಲ�,” “ನನ�ೆ �ೕಡು___,” “ಅದನು� �ೕ�ನ �ೕ�ೆ ಇ��”)

⇒ ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಜನರನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ

⇒ ತನ�ನು�  ವ�ಕ�ಪ�ಸಲು ಸ�ೆ�ಗಳ� ಬಳಸುತ��ೆ (ತಲುಪ�ವ�ದು, �ೋ�ಸುವ�ದು, ದೂರ ತಳ��ವ�ದು, “�ೌದು” ಮತು�

“ಇಲ�” ಎಂದು ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುವ�ದು)

⇒ ಪದಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ತನ�ನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸಲು �ೆಚು� ಒಂ�ೇ ಪದಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ

ಉತ�ಮ ಮತು� ಒಟು� 

�ೕ�ಾರ್: 

⇒ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ  �ೆಚು� ಸುಲಭ�ಾ� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ

⇒ ವಸು�ಗಳನು� �ಾ�ೆ�ಗಳ��  ಇ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ೈ ಮತು� �ಣ�ಾಲುಗ�ಂದ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ಲ�ಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ.

⇒ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೇ ನ�ೆಯಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ.

ಅ�ವ�: 

⇒ ಇತರರ ಗಮನ �ೆ�ೆಯಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ  ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� �ನಂ�ಸುತ��ೆ.

⇒ ನ�ಸುವ ಆಟವನು� ಆನಂ�ಸುತ��ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೊಂ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಗ��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದು)

⇒ ಸಂಬಂ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುತ��ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು ಬಟ��ನ�� ಚಮಚವನು� �ಾಕುವ�ದು)

⇒ �ೈನಂ�ನ ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ����ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಚಮಚ�ಂದ  �ೆ�ೆಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ನು�ತ��ೆ,

ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್�ಂದ ಹಲು�ಗಳನು� ಬ�ಷ್ �ಾಡುತ��ೆ, �ರ�ೆ�ಂ��ೆ ಗು�ಸುತ��ೆ)

�ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� 

�ಾವ�ಾತ�ಕ: 
⇒ ಅಸ�ಾ�ಾನ ಅಥ�ಾ ಸಂಕಷ�ದ��ರುವ ಇತರರನು� �ಾಂತ�ನ�ೊ�ಸುವ ಪ�ಯತ�ವನು� �ಾಡುತ��ೆ.

⇒ ಇತರರ ಸ�ಾಯ�ಲ��ೆ ಅ�ೇಕ �ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡಲು ಬಯಸುತ��ೆ.

⇒ �ೊಸದನು� ಎದು�ಸು�ಾಗ �ೈಯ� ತುಂಬುವವರನು� ಹುಡುಕುತ��ೆ.

⇒ ಪ��ತ ವ�ವ� �ೆಯ�� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ��ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾಗುತ��ೆ.

ದೃ��: 
⇒ ಪ�ಸ�ಕಗಳ�� ಅಥ�ಾ ಪ�ದ��ತ �ೕ�ೋಗಳ�� �ತ�ಗಳನು� �ೋಡುತ��ೆ, ಪ��ತ ಮುಖಗಳನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಪ���ಂಬದ�� ಸ�ಂತ ಮುಖವನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ

⇒ ಇರುವ ದೂರನು� �ೆಚು� �ಖರ�ೆ�ಂ��ೆ ಗುರು�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಒಂ�ೇ �ೆರ�ಾ� �ಾಣುವ ವಸು�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ.

ಆ�ಸು��ೆ: ⇒ �ೆ��ನ ಪದಗಳ ಅಥ�ಗಳನು� ಅ�ೈ���ೊಳ��ತ��ೆ.

⇒ ಸರಳ ��ೇ�ಶನಗಳ� ಮತು� �ೆಸರುಗ��ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ.

⇒ ಪ��ತ ಪದಗಳನು� ಹಲವ� �ಾ� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ.

⇒ �ೆ��ನ ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುತ��ೆ. ಮತು� ಪದಗಳನು� �ೇಳಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ.
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�ಾ�ಾನ� ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲಗಳ� 2 3 , 2 4 , 2 6 

18-24 �ಂಗಳ�ಗಳ� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� :

�ೊಂ�ಾ��ೆ: ⇒ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೇ ಕಪ್ ಮತು� �ಾ��ಂದ ಕು�ಯುತ��ೆ.

⇒ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ  �ಾಡುತ��ೆ

⇒ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗ�ೆರಡನೂ� ಸೂ�ಪ್ �ಾಡಲು, ತುಂಬಲು ಮತು� ಸು�ಯಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ ವಯಸ� �ೇಬಲ್ ಆ�ಾರಗಳನು� �ನು�ತ��ೆ

ಸಂವಹನ: 
⇒ �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ� ��ೇ�ಶನಗ��ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ (“�ನ� ಚಮ�ೆ ತ�ೋ ಮತು� ಅದನು� ನನ�ೆ �ೕಡು.”)

⇒ ವಸು�ಗಳ�, �ತ�ಗಳ� ಮತು� ಜನರನು� �ೆಸ��ದ�ೇ ಅವ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಕ�ಷ� 50 �ಂದ 200 ಪದಗಳನು� �ೇಳ�ತ��ೆ.

⇒ ಸರಳ ನು�ಗಟು�ಗಳನು� �ೇಳಲು ಪದಗಳನು� ಒ���ೆ ಇ�ಸುತ��ೆ (“�ೆಚು� �ೕರು,” “�ಾಲು, ದಯ�ಟು�,” “ಇಲ�,

ನನ� ಕಪ್”)

ಉತ�ಮ ಮತು� ಒಟು� 

�ೕ�ಾರ್: 

⇒ ಒಂದು �ೈಯನು� ಇ�ೊ�ಂದ��ಂತ  �ೆ�ಾ�� ಬಳಸುತ��ೆ

⇒ �ೈಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಸೂ�ಪ್ �ಾಕು�ಾಗ  � �ೇಟ್ ಅಥ�ಾ �ೌಲ್ ಅನು� ���ಡಲು �ೈಯನು�

ಬಳಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಕ�� �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ೆಚು� ದೂರ ನ�ೆಯುತ��ೆ

⇒ ���ಲುಗಳ �ೕ�ೆ ನ�ೆಯಲು �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ

ಅ�ವ�: 

⇒ ಪ��ಾರ, ಆ�ಾರ ಮತು� ಬಣ�ಗಳ ಪ��ಾರ ವಸು�ಗಳನು� �ಂಗ�ಸಲು �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ

⇒ ಇತರ ವಸು�ಗಳನು� ಪ����ಸಲು ಬದ� ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ��ಕ್ ಅನು� ಚಮಚ�ಾ�

ಬಳಸುತ��ೆ, ಬ�ಷ್ ಅನು� �ೕನ್ನಂ�ೆ ಬಳಸುತ��ೆ)

⇒ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ ಹಲ�ಾರು �ಾ�ಕ್ ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

⇒ ವಸು�ಗಳ� �ೇ�ೆ �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಕಂಡು��ಯಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ

�ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ: ⇒ ಏ�ಾದರೂ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾ��ಾಗ �ೆ���ಂದ �ೕಗುತ��ೆ.

⇒ ಸ�ಂತ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೋ��ೊಳ��ವ ಬಲ�ಾದ ಬಯ�ೆಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ಕ��ಸುವ ನಡವ��ೆಯನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ (�ಾಡ�ಾರ�ೆಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾಡುವ�ದು)

⇒ �ೊಂದ�ೆ ಎದು�ಾ�ಾಗ ಸ�ಾಯ �ೇಳ�ತ��ೆ

ದೃ��: 

⇒ �ತ�ಗಳ�� ���ಷ� ವಸು�ಗಳನು� ಹುಡುಕುತ��ೆ

⇒ ಹ��ರ ಮತು� ದೂರದ ವಸು�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ��ೕಕ�ಸುತ��ೆ

⇒ �ೇ��ಾಗ ಸರಳ �ೇಹದ �ಾಗಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ.

⇒ ಬಳಪ ಮತು� �ಾಗದ�ೊಂ��ೆ �����ಂಗ್ �ಾಡುವಂತಹ �ೈ ಚಲ�ೆಯನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ.

ಆ�ಸು��ೆ: ⇒ �ಾ�ನ ಶಬ�ಗಳ��ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� �ೆಚು� ಸುಲಭ�ಾ� ಗುರು�ಸುತ��ೆ

⇒ ಪದಗಳ� ಮತು� ಸರಳ ನು�ಗಟು�ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುತ��ೆ

⇒ �ೆ��ನ �ಖರ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಕ�ಗಳ��  �ೆ��ನ ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳಸುತ��ೆ.

⇒ �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ� ��ೇ�ಶನಗ��ೆ �ೆಚು� ಸುಲಭ�ಾ� ಪ�����ಸುತ��ೆ
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��ಾಗ 3.2: 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ ಮೂಲ ಆ�ಾರ 

�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� 

��ಷ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 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� �ೇ�ೆ ಪಕ��ಂದ ಮತು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� ಚ�ಸುತ��ೆ, ಕು��ಯ�� ತನ�ನು� �ೇರ�ಾ� 
���ಟು��ೊಳ��ತ��ೆ, �ೆರಳ�ಗ�ಂದ �ೇ�ೆ  ಆ�ಾರವನು� ಎ���ೊಳ��ತ��ೆ, ಕಪ್ ಮತು� ಚಮಚದಂತಹ ವಸು�ಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೇ�ೆ  

ಬಳಸುತ��ೆ, ಪದಗಳ� ಮತು� ಸರಳ ನು�ಗಟು�ಗಳನು� ಬಳ� ಹ�ವನು� �ೇ�ೆ ವ�ಕ�ಪ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಪ�����ಸುತ��ೆ ಮತು� ಊಟದ  
ಸಮಯದ�� ತ�ಾ��ಾ� ��ೇ�ಶನಗಳನು� �ೕಡುವ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರನು� �ೇ�ೆ ಅ�ೈ���ೊಳ��ತ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� ಇ�ೕ �ೇಹವ� �ೇ�ೆ ಸಂಪಕ� 
�ೊಂ��ೆ ಎಂಬುದ�ೆ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಅ�ವೃ��ಯ �ೇವಲ  ಒಂದು �ೇತ�ದ��ಯೂ ಸಮ�ೆ� ಇದ�ರೂ ಸಹ ಅದು  ಆ�ಾರದ 

ಅ�ವೃ���ೆ ಅ��ಪ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ��ೆ. 

ಆ�ಾರ ಅ�ವೃ��ಯು ಉತ�ಮ�ಾ� ನ�ೆಯು��ರು�ಾಗ, 12-24 �ಂಗಳ ಮಗು�ನ �ೌಶಲ�ಗಳ ��ಷ� ಪ�ಗ�ಯು ಈ �ೕ� �ಾಣುತ��ೆ: 

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

12-18 �ಂಗಳ�ಗಳ�

o ಸ�ಲ� ನಷ�ದ ದ�ವ�ೊಂ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ �ಂದ ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದು

o �ಾ��ಂದ ಕು�ಯಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು

o ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆರಳ�ಗಳನು� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು

o ಯಶ���ೊಂ��ೆ ��ನ� �ೆಕಶ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ�ದು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಕತ���ದ

�ೇಬಲ್ ಆ�ಾರಗಳ�)

o ಒಸಡುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹಲು�ಗಳನು� ಬಳ� ಕ�ಣ ಆ�ಾರಗಳನು� ಕಚು�ವ�ದು

o �ೆಚು� ಪ�ಬುದ� �ೕ�ಯ�� ಅ�ಯುವ�ದು.

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು

18-24 �ಂಗಳ�ಗಳ�

o ಸ�ಲ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ದ�ವದ ನಷ��ಲ��ೇ ಕಪ್ �ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು

o �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ಾ� �ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದು

o �ೆ��ನ ಯಶ���ೊಂ��ೆ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು

o ಈಗ  �ೆ��ನ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� ಯಶ���ಾ�  �ನು�ವ�ದು

o 24 �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ��ನ �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ದ��ಸುವ�ದು.

ಆ�ಾರ ಅ�ವೃ��ಯ ಎರಡ�ೇ ವಷ�ದ�� ಅ�ೇಕ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. �ಾಟಲ್ �ೌ���ಾಂಶದ �ೊ�ೆ�ೆ ಅಲ� ಪ��ಾಣದ ಘನ 

ಆ�ಾರವನು� �ಾತ� �ನು�ವ ಎ�ೆಯ �ಶುಗಳ� ಇನೂ�  ಅಂ�ೆ�ಾ�ಡುವವ�ಾಗು�ಾ��ೆ, ನಂತರ ಮಗು ಕ��ೕಣ�ಾ�  ಘನ�ಾದ ಆ�ಾರವನು� 
�ನ�ಲು ಆರಂ�� �ಾಟ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ���ಸು�ಾ��ೆ. ಈ ಸಮಯದ��, ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ�ಾರ ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ 
��ದು �ೆರಳ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ತಮ�ನು� �ೇ�ೆ �ೕ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯುವ�� �ೆಚು� ಸ��ಯ �ಾತ� 

ವ�ಸು�ಾ��ೆ. 2 ವಷ� ವಯ��ನ �ೊ���ೆ (24 �ಂಗಳ�ಗಳ�), �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ 
�ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಇದು ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಘಟ�! ಮಕ�ಳ� ಈ ಪ�ವತ��ೆಗಳನು� ಯಶ���ಾ� �ಾಡಲು, 
�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮಕ��ಂದ ಏನನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ �ಾ�ಾನ� ಕಲ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು ಅತ�ಗತ�. ಆ�ಾರ �ೌಶಲ�ಗಳ 

ಪ�ಗ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಸ��ಾದ ಸಮಯವನು� ��ದು�ೊಳ�ಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ��ಷ� �ೆಳವ��ೆಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು �ೆಚು� 
ಮಹತ��ಾ���ೆ. 
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ಇದು ��ನ� ��ಾ�ಸಗಳ�ಳ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ, �ೆ�ೆದ ಕಪ್ ಮತು� �ಾ� �ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು ಮತು� ಚಮ�ೆ ಬಳ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 
�ಾಡುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ �ೌಶಲಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

ಮುಂ�ನ ��ಾಗಗಳ��, 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಕಪ್, �ಾ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು  ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಗ 
ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು  �ಾವ� ��ನ� ��ಾನಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.  

ಕಪ್ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ�, �ೋಡ್ �ಗಳ�  ಮತು� ಚಮಚಗಳ ಬ�ೆ�ನ �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1 ಮತು� ಅನುಬಂಧ 9 � ಅನು� �ೋ�. 

ಕಪ್�ಂದ ಕು�ಯು��ೆ

�ೆ��ನ ಮಕ���ೆ 6-9 �ಂಗಳ ವಯ��ನ��  ಕಪ್�ೆ ಪ�ಚ�ಸಬಹುದು. ಈ ವಯ��ನ�� 

ಮಕ�ಳ� �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯಲು ಉತು�ಕ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಕಪ್ಗಳನು� 

ಪ�ಚ�ಸಲು ಇದು ಉತ�ಮ ಸಮಯ.ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೆಚು� 

ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ ಮುಂದೂ�ದ�ೆ (12 �ಂಗಳ ನಂತರ), ಇದು ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ ಮತು� 

�ಾಟಲ್ �ಂದ ಕು�ಯುವ ಪ����ಯನು� �ೆಚು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ. 12-24 �ಂಗಳ 

�ೊ���ೆ, ಮಗು ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�� �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರ�ೇಕು ಮತು� �ೆ�ೆದ ಕಪ್, ��� ಕಪ್ 

ಮತು� �ಾ�  �ಂದ ಕು�ಯುವ �ಾಮಥ�� �ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಈ ಸಮಯದ���ೕ 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು��ೆ  ಕಪ್ಗಳನು� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೆ��ನ ಆಸ�� ಮತು� ಯಶ�� 

ಕಪ್ ಕು�ಯುವ ಅವ�ಾಶಗ��ಾ� ಮಗು��ೆ ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕಡು�ಾ��ೆ. 

ವಯ�ಾ�ದ ಮಗು ಆ�ಾರದ 

ಸಮಯದ�� ಇ�ೊ�ಬ� ��ಯ 

ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು 

ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ೆ�ೆಯರು ಸಹ 

ಉತ�ಮ ಸ�ಾಯಕ�ಾಗಬಹುದು. 
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ಕಪ್  ಅನು� ಬಳಸುವ�ದ�ಾ��  ಸಲ�ೆಗಳ� :  

① �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕ�. ಮಗು��ೆ ಪ�� �ನವ� ಊಟ  �ಾಡು�ಾಗ ಕಪ್ಗ�ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

ಒಂದು ಮಗು ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದನು� �ೆಚು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದರ�� ಸಮಥ��ಾಗುತ��ೆ..

② ಸಣ�, ��ಾನ ಮತು� ದಪ�:. ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� ��ಾನ�ಾ� �ೕ�. �ದ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ನ�� ದಪ��ಾದ ಅಥ�ಾ ನಯ�ಾದ

ದ�ವ �ೕ�. ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ��ಾನ�ಾ� ಚ�ಸುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ದ�ವವನು� �ೇ�ಸಲು  �ೆ��ನ ಸಮಯವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

③ ಆರಂಭದ�� ಸ�ಾಯವನು� �ೕ�. ಮಗು �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�����ೆ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��, ಮಗು��ೆ ಕಪ್ ಅನು� ತು�ಗ��ೆ

���ಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾ� ಮತು� ��ಾನ�ಾ� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� �ಾ��ೆ �ಾ�.

④ ಮಗು��ೆ ಸ��ೊಂದುವ ಕಪ್ �ೕ�. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕ�� ತೂಕ ಮತು� �ಕ��ಾದ ಕಪ್ಗಳ� ಮಗು�ನ ಸಣ� �ಾತ� ಮತು�

ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುತ��ೆ. ಸಣ� ಕಪ್ ತಮ� ಎರಡೂ �ೈಗ�ಂದ ���ಡಲು ಮಗು��ೆ ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ.  ಬ�ಗಳ�� ಒಂದು

ಅಥ�ಾ ಎರಡು �ಾ�ಂಡಲ್ಗ�ರುವ  ಕಪ್ಗಳನು� ಬಳಸಲು ಸಹ ಇದು �ೕಗ��ಾ�ರುತ��ೆ.

⑤ ��ರ�ೆ�ೕ ಮುಖ�. ಪ���ನ ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಒಂ�ೇ ಕಪ್ ಅನು� ಮಗು��ೆ �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�.

⑥ ಸಂವಹನ ಮುಖ��ಾ��ೆ:. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ಕಪ್ �ಂದ ಕು�ಯುವ �ಾಮಥ�� ���ರ�ೇಕು.

⑦ ಒ���ೆ ಕಪ್ �ಂದ ಕು���: ಮಕ�ಳ� ಇತರರು �ಾಡುವ�ದನು� ಅನುಕ�ಸಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೕವ�

�ೆ�ೆದ ಕಪ್ �ಂದ ಮಕ�ಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಕು���. ಇದು ಮಕ���ೆ �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

ಕಪ್ �ಧಗಳ� 

ಮಗು��ೆ ಆ�� �ಾಡಲು ಹಲವ� ಬ�ೆಯ ಕಪ್ಗಳ� �ಾರುಕ�ೆ�ಯ��  ಲಭ���ೆ. ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ 
ಸ��ೊಂದುವ ಸ��ಾದ ಕಪ್ ಅನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ಾಗ�ಸೂ�ಯನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. . �ೆಲವ� 
ಮಕ�ಳ� ತಮ�ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಕಪ್ ನು� �ೆ�ಾ�� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಎ�ಾ� ಮಕ���ೆ 

ಎಲ� ಕಪ್ ಗಳ�  ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ��ಲ�. ಕಪ್ ಗಳ �ಾತ�, ಆ�ಾರ, ವಸು� ಮತು� ��ಾ�ಸದ�� 
ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು�ನ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ� ಮತು� �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� ಆಧ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಒಂದು 
ಸೂಕ��ಾದ ಕಪ್ ನು� �ಮ� ಮಗು��ಾ� ಆ���ಾ�. 

12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ, �ೆ�ೆದ ಕಪ್�ಂದ �ೇ�ೆ ಕು�ಯ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯುವ ಅವ�ಾಶಗಳ�
ಮುಖ��ಾ��ೆ. ಅವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು ��� ಕಪ್ಗಳ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ದ�ರೂ ಕೂಡ ಅವ� ಮಗು�ನ

�ೌಶಲ� �ೆಳವ��ೆಯನು� ���ೊ�ಸಬಹುದು.
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�ೆ�ೆದ ಕಪ್ �ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು ಹಲ�ಾರು ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೊಂ��ೆ:  

o ದವ�ೆಯ ಶ��, �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಚಲ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು

o �ಾ�ಯ ಎ�ಾ� �ಾ�ಯುಗಳನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು

o ನುಂಗುವ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು (ನುಂಗುವ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಬಲಪ�ಸುತ��ೆ)

o ಉತ�ಮ �ೕ�ಾರು �ೌಶಲ� ಮತು� ಸಮನ�ಯದ ಅ�ವೃ��ಯನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು

�ಾ� ಕು�ಯು��ೆ 30 

ಅ�ೇಕ ಮಕ�ಳ� �ಕ� ವಯ��ನ���ೕ ಅಂದ�ೆ 12 �ಂಗಳ ಮುಂ�ೆ�ೕ 

�ಾ��ಂದ �ೇ�ೆ ಕು�ಯ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ -  ಯಶ�� �ಾ��ಂದ  

ಕು�ಯು��ೆಯು �ೆ�ಾ�� ಮಗು�ನ ಅನುಭವವನು� ಆಧ���ೆ. ಮಗು��ೆ 

�ಾ��ಂದ ಕು�ಯಲು  ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಅ�ೇಕ ಅವ�ಾಶಗ�ದ��ೆ, ಅವಳ� 

�ಕ� ವಯ��ನ���ೕ ಈ �ೌಶಲ�ವನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಕರಗತ 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. 

�ಾ� �ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು ಹಲ�ಾರು ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೊಂ��ೆ: 

① ತು�ಗಳ ಶ��, �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು�

ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು

② �ೕರುವ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು

③ ನುಂಗುವ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು

④ ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಅ�ೇಕ ಮಕ���ೆ ಸ�ತಂತ��ಾ� ಕು�ಯಲು

ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾನ�ಾ��ೆ.

��� ಕಪ್ಗಳ �ೕ��ವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದ�ೊಂ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ 
ಸಮ�ೆ�ಗಳ� :

o ದವ�ೆಯ ಶ��ಯ �ೕ�ತ ಅ�ವೃ�� ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಯಲು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ 
o ಚೂ�ಂಗ್ �ಾದ�ಯ ಬಲವಧ��ೆಯು ಚೂ�ಂಗ್ನಂತಹ �ೆಚು� ಪ�ಬುದ� ಆ�ಾರ �ೌಶಲ�ಗಳನು� 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ ಸ�ಾಲುಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ 
o ಅಸುರ�ತ �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗುವ ನುಂಗುವ �ೆಳವ��ೆಯನು� ತ�ೆಯ�ಾ��ೆ 
o ದಂತ �ೊ�ೆತ, �ೊ�ೆತ, �ರೂಪ ಮತು� ಮಗು�ನ �ಾಷಣವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�� �ೊಂದ�ೆ 

ಉಂಟು�ಾಡುವ ದಂತ�ೈದ� ಮತು� �ಾಷಣ ಧ�� ಅ�ವೃ��ಯ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 
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�ಾ�ಗಳನು� ಪ�ಚ�ಸಲು  ಸಲ�ೆಗಳ� :  

① �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕ�. ಪ�� �ನವ� ಊಟದ ಸಮಯದ��  �ಾ�ಗ�ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�.

② ಆರಂಭದ�� ಸ�ಾಯ �ೕ�: ಕಪ್ ನು� �ಾ��ೊಂ��ೆ  ���ಡಲು ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ�, ಮತು� ಒಂದು ಸಮಯದ�� �ಕ�

ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� �ಪ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ��. ಅಲ��ೆ, �ಾಕಷು� �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಮಗು�ನ �ೇಹವ� ಉತ�ಮ

�ಾ�ನದ���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��.

③ ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಾ� �ೕ�: �ಕ� �ಾ��ಂದ  ದ�ವವನು� �ಾ��ೆ ಎ�ೆಯಲು ಕ�� ಶ�ಮ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಗಲ�ಾದ �ಾ��ಂದ

ದ�ವಗಳನು� �ಾ��ೆ ಎ�ೆಯಲು ಕ�� ತು� ಶ�� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ದ�ವವ� ��ಾನಗ�ಯ�� ಹ�ಯುತ��ೆ.ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು�

ಕು�ಯು��ದ��ೆ, ದ�ವವನು� ಸುಲಭ�ಾ� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ಾ��ೆ ಸ�ಸಲು ��ಾಲ�ಾದ �ಾ�  ಸ�ಾಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ

ಸೂಕ��ಾದ �ಟ್ ಅನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ಾ�ಗಳ ��ನ� ಉದ�ಗಳ� ಮತು� �ಾತ�ಗಳನು� ಪ��ೕ��.

④ ��ರ�ೆ�ೕ ಮುಖ� ಊಟದ�� �ಾ� ಬಳಸುವ  ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಮಗು��ೆ ಅ�ೇಕ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�. ಒಂದು

ಮಗು �ಾ� ಕು�ಯು��ೆಯನು� �ೆಚು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ಅದರ�� ಸಮಥ��ಾಗುತ��ೆ.

⑤ ಒ���ೆ ಕು���:. ಊಟದ  ಸಮಯದ�� ಮತು� �ನದ ಹಲವ� ಸಮಯಗಳ��  ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೕವ� �ೇ� �ಾ��ಂದ  ಕು���.

ಇದು �ಾ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯಲು ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಮ�  ಮಕ�ಳ� ಇದನು�  ಇಷ�ಪಡು�ಾ��ೆ,

ಆದ��ಂದ ಇದು �ಾ� ಮೂಲಕ  ಕು�ಯುವ ಆಸ��ಯನು� �ೆಚು� �ಾಡುವ ಮತು� ಅದರ�� ಯಶ���ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ

ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.

ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�: 

12 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ಹಲ�ಾರು �ಂಗಳ�ಗ�ಂದ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ 

ರು�ಯನು� ಆನಂ�ಸು���ಾ��ೆ. �ೆ��ದ ಅವ�ಾಶಗಳ� ಮತು� ಘನ ಆ�ಾರವನು� 

�ನು�ವ ಆಸ���ಂದ ದ�ವಗಳ �ೕ�ನ ಅವಲಂಬ�ೆಯು ��ಾನ�ಾ� ಕ��ೕಣ 

ಕ���ಾಗುತ��ೆ. 12-24 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, ಮಗುವ� ಈ�ಾಗ�ೇ ತನ� 

�ೆರಳ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸುವ�ದು ಮತು� ತನ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 

ಆ�ಾರವನು� �ೕ��ಾಗ ಚಮಚ�ಂದ ��ೕಕ�ಸುವ ಅ�ೇಕ ಅನುಭವಗಳನು� 

�ೊಂ�ರ�ೇಕುಈ ಸಮಯದ���ೕ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಸ�-

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ತ �ಾ�ಸಲು �ೆ��ನ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ. 

12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� �ನ�ಲು �ೆಚು� ಸಮಥ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ:
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ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ��ಧ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ನ�ಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ, ಅವರು ತಮ� �ೈ ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� 

ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ���ೊಳ��ವ��  �ೆ��ನ ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಕ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ �ಂಗರ್ �ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� 

�ೆಚು� ��ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಅನುಭವಗಳ� ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಸ�ಯುವ �ದಲು 

ಅವ�ೊಂ��ೆ ಆ�ಾಮ�ಾ�ರಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತ��ೆ. 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆಂ��ೆ �ೆರಳ� ಆ�ಾರ ಮತು� ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� 

��ೕ�ಾ��ಸುವ ಸರಳ ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

ಆ�ಾರವ� ಸಂ�ೇದ�ಾ ಅನುಭವ�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರವನು� �ದಲು ಸ���ಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� �ೕ�ದ 

ನಂತರ�ೇ ಅದನು� ರು� �ೋಡು�ಾ��ೆ. ಮಕ���ೆ ಅವರ  �ೈಗ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ 

�ೕಡುವ�ದ�ಂದ ಆ�ಾರಗಳ ಕು�ತು ಮನ��ನ�� �ತ�ಾದ �ಾವ�ೆ  ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ನ�ಲು ಬಲ�ಾದ 

�ದ��ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ದಲ ಆ�ಾರದ �ಧಗಳ�  ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

�ದು, ಸಂಪ�ಣ� ಆ�ಾರಗಳ� 

o �ಸರು

o �ಸು�ದ ಆಲೂಗ� �ೆ

o ಆವ�ಾ�ೊಗಳ�

o �ೇ�ನಂತಹ ಹ��ನ ಪ���ಗಳ�

ಮೃದು�ಾದ, ಕತ���ದ (ಸೂಕ� �ಾತ�ದ) ಆ�ಾರಗಳ� ಇವ� �ಾ�ಯ�� 

ಸುಲಭ�ಾ� �ೕಳ�ತ��ೆ 

o �ಸ�ತು�ಗಳ�

o �ೕಸ್

o �ಕನ್ ಚೂರುಗಳ�

o �ೕನ್�

o ಮೃದು�ಾದ �ೆ�ಡ್ಗಳ�

o �ೆ��ಗಳ�

o �ೇ��ದ �ದು  �ಾಂಸ

o �ೇ��ದ ಅಥ�ಾ �ೇ��ದ ತರ�ಾ�ಗಳ�

ಅ�ಯಬಹು�ಾದ, ನು�ಸಬಹು�ಾದ  ಘನವಸು�ಗಳ� 

ಮತು� ಸ�ಲ� ಗ���ಾ�ರುತ��ೆ 

 ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳ� 

o �ಾ��ಕಸ್�

o ���ಾನ�ಗಳ�

o �ಪ್�

o �ೊ��ೊ�

o �ತ��ೆ
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�ೆರಳ� �ೕ�ಂಗ್ ಅನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� :  

① �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� �ೕ�. ಪ�� �ನವ� ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ  �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�.

② ಉತ�ಮ �ಾ�ನವನು� ಹುಡು�:. ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾ�ನವನು� ಹುಡುಕಲು ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ�, ಉತ�ಮ �ಾ�ನವ� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೈ

ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದ�ಾ�� ಅದರ �ೇಹ�ೆ�  �ೆಚು� ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಉತ�ಮ �ಾ�ನವ� ಅವ��ೆ �ೇಬಲ್

ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ೆ ಸುಲಭ ಪ��ೇಶವನು� ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ.

③ ಮಗು��ೆ  �ೆರಳ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�: �ೆರ�ನ ಆ�ಾರವನು� ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ ಆ��. �ೆಲವ�

ಆ�ಾರಗಳ� �ೆರಳ� ಆ�ಾರ�ಾ� ಇತರ ಆ�ಾರಗ��ಂತ  ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ (�ೕಸ್ ತುಂಡುಗಳ� ಸುಲಭ; �ಸರು

ಕಷ�). ಮಗು��ೆ �ೆ��ನ ಅನುಭವವನು� ಪ�ೆಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ��ಧ ಉದ�ಗಳ�, ಆ�ಾರಗಳ�, ��ಾ�ಸಗಳ  ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�. ��ಯ ಮಕ���ೆ �ೊಡ� ತುಂಡು ಆ�ಾರವನು� �ೕ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�ಗಳನು� ��ಯಲು  ಸುಲಭ�ಾ��ೆ. ಸ�ಲ� ಉತ�ಮ�ಾದ

ಮಕ���ೆ ಸಣ� ತುಂಡು ಆ�ಾರವನು� �ೕ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾದ �ೕ�ಾರ್ (�ೈ ಮತು� �ೆರಳ�) �ೌಶಲ�ಗಳನು�

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ.

④ �ಕ�ದ�ಂದ �ಾ�ರಂ��: ಮಗು��ೆ ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಅಲ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�.

⑤ ಅವ�ವ�ೆ�ಯನು� ��ೕ��. �ೆರಳ� ಆ�ಾರವನು� ಪ�� �ಾಡುವ�ದು ಮತು� �ಸುಕುವ�ದು  (ಮತು� �ೊಂದಲಮಯ�ಾಗುವ�ದು)

ಆರಂಭದ�� ಮಕ���ೆ �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ. ಮಗು ಈ �ೕ� �ಾಡುವ�ದು ಅದರ  ಕ��ೆಯ ಪ����ಯ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ��ೆ.

⑥ ��ರ�ೆ�ೕ ಮುಖ�. ಊಟದ�� �ೆರ�ನ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಮಗು��ೆ ಅ�ೇಕ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�.

ಅ�ಾ�ಸ �ೆ�ಾ�ದಷು� ಮಗು ಈ �ೌಶಲದ�� ಸಮಥ��ಾಗುತ��ೆ.

⑦ ಒ���ೆ ���: ಊಟದ  ಸಮಯದ�� ಮತು� �ನದ ಹಲವ� ಸಂದಭ�ದ��  ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೆರ�ನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ��. �ನ�ಲು �ೈ

ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸುವ�ದು ಮತು� ಈ �ಾಯ��ೆ� �ಾವ ಆ�ಾರಗಳ� ಉತ�ಮ�ೆಂದು ��ಯಲು ಇದು ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ

�ಾಡುತ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಇದು  �ೆರಳ� ಆ�ಾರದ�� �ೆಚು� ಆಸ��  �ೊಂದಲು ಮತು� ಯಶ���ಾಗಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.

ಒಂದು �ಕ� ಹುಡು� ತನ� �ೈಗಳನು� 

ಬಳ� �ೇ�� �ಾ�ೆಹಣ�ನು� 

���ಸು�ಾ�� .ೆ 
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ಒ� �ೆಯ �ದಲ �ೆರಳ� ಆ�ಾರಗಳ�  

⇒ �ಾ�ದ ಹಣು�ಗಳ�

⇒ �ೇ��ದ ತರ�ಾ� ತುಣುಕುಗಳ�

⇒ �ೕಸ್ ತುಣುಕುಗಳ�

⇒ �ಾ��ಕಸ್�, ���ಾನ�ಗಳ�, �ೋಸ್�, �ೋ���ಾ�, ಅ��, �ಕ� �ಸ�ತು�ಗಳ�

⇒ ಹು�ದ ��ೆ�

⇒ �ತ��ೆಯ, ಮೂ�  ೆಇರದ �ೇ��ದ �ಾಂಸದ ಚೂರುಗಳ�

⇒ �ೕನು, �ಕನ್

�ೆ�ೆ��: ಮಗು��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು� ಆ�ಾರದ ಅನುಭವಗಳನು� �ೕಡು�ಾಗ, ಊಟದ  ಸಮಯದ�� ಮಗು 

ಸುರ�ತ�ೆಂದು  ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ಾ�ಾಗಲೂ ಅದರ �ೕ�ೆ ಎಚ���ೆ�ಂದ ಇ�. �ಕ� ಮಕ���ೆ 

ದುಂಡ�ನ ಆ�ಾರದ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದನು� ತ��� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾ��, �ಾ�ೇಜ್ಗಳ�, �ೋ�ಾದ 

�ಾಟ್ �ಾಗ್ಗಳ�) ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�ಗಳ� ಉ�ರುಗ��ಸಬಹುದು. 

ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು ಕ�ಯು��ೆಯು  ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ 

�ೌಶಲ��ಾ��ೆ. ಸು�ಾರು 2-3 ವಷ� ವಯ��ನ �ೊ���ೆ ಬಹು�ೇಕ ಮಕ�ಳ�  ಘನ ಆ�ಾರವನು� 

�ನು�ವ�ದನು� ಕರಗತ �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಇದರಥ� 12-24 �ಂಗಳ ಅವ�ಯ��, ಅವ��ೆ 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಈ �ೌಶಲ� �ಾ�ಸಲು  �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ 

ಒಂದು ಹುಡು� ಚಮಚವನು� ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� 
�ೕಡುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡು�ಾ�� .ೆ
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ಚಮ�ೆ  ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� :  

① ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ಹುಡು�. ಉತ�ಮ ಕು�ತು�ೊಳ��ವ �ಾ�ನವನು� �ೊಂದಲು  ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ�, ಅದು ತನ� �ೈ ಮತು�

�ೆರಳ�ಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಬಳಸುವ�ದ�ಾ�� ಅದರ �ೇಹದ�� �ೆಚು� ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಉತ�ಮ �ಾ�ನವ� ಮಗು��ೆ

�ೇಬಲ್ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ೆ ಸುಲಭ  ಪ��ೇಶವನು� ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ. �ೕವ� ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಚಮ�ೆಯ�� ����. ಇದ�ಂದ

ಮಗು ಚಮ�ೆ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಕ�ಯುತ��ೆ.

② �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕ�:  ಪ�� �ನವ� ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ ಚಮಚ ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಗುರು��.

③ ಮಗು��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂತಹ ಚಮ�ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ� : ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� ಆ��. �ದಲು ಚಮಚವನು� �ೇ�ೆ

ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು�ಾಗ �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳ� �ನ�ಲು ಸುಲಭ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಚಮಚದ �ೕ�ೆ �ಲು�ವ  ಸುಲಭ�ಾದ ಮತು�

ಉದು��ೋಗದಂತಹ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೕ�. (ದಪ��ಾದ ಪ��ರಸ್). ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಚಮಚವನು� �ೕ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಕ�

ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸಣ� �ಾತ�ದ ಚಮಚ�ಂದ ಉತ�ಮ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ, ಅದು ಅವರ �ಾ��ಳ�ೆ �ೆ�ಾ��

�ೊಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸ�-ಆ�ಾರವನು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸಲು ಕ�� �ಾ�ಂಡಲ್ �ೊಂ�ರುವ ಚಮಚವನು� ಆ�ಸುವ�ದು ಸೂಕ�.

④ �ಕ��ಾ� ಆರಂ��: ಮಗು��ೆ ಒಂದು ಸಮಯ�ೆ� ಅಲ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ �ೕ�.

⑤ ಬ�ೆ� ಬಳ�:. ಚಮಚ�ೊಂ��ೆ ಸೂ��ಂಗ್ ಸುಲಭ�ಾ�ಸಲು �ೆ�ೕಟ್ ಅಥ�ಾ �ೌಲ್ ಅ�ಯ�� ��ಡ್ ಅಲ�ದ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ೆ�ಯ

�ೊ�ೆಯುವ ಬ�ೆ�ಯನು� ಬಳ�.

⑥ ��ರ�ೆ�ೕ ಮುಖ�:  ಊಟದ��  ಚಮಚವನು� ಬಳ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಮಗು��ೆ ಅ�ೇಕ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ರಂತರ�ಾ� �ೕ�.

ಒಂದು ಮಗು ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� �ೆಚು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ಅದರ�� ಸಮಥ��ಾಗುತ��ೆ.

⑦ ಅವ�ವ�ೆ�ಯನು� ��ೕ��:  ತಮ� �ೇಹ ಮತು� �ೆ�ೕಗಳ�� �ಾ��ಂತ �ೆ��ನ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ ಹ�ಂತದ��

�ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ. ಈ ಹಂತದ�� ಮಕ�ಳ�  �ೊಂದಲ�ೊ�ಳ�ಾಗುವ�ದು ಕ��ೆಯ ಪ����ಯ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ��ೆ.

⑧ ಒ���ೆ ���:  ಊಟದ ಸಮಯದ��  ಮತು� �ನದ ಹಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ��  ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಚಮಚ�ೊಂ��ೆ ����. �ನ�ಲು

ಚಮಚಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ಕ�ಯಲು ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ಚಮಚದ ಆ�ಾರದ �ೇವ�ೆಯ��

�ೆಚು� ಆಸ�� �ೊಂದಲು ಮತು� ಯಶ���ಾಗಲು ಅವ��ೆ ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.

ಮಕ�ಳ� �ೋಡುವ ಮತು� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. �ದ��ೆ, ಅವರು 

ಇತರರನು� �ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ನಂತರ ಸ�ತಃ �ಾವ�  ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ 

�ನು�ವ�ದು ಮಗು�ನ ಕ��ೆಯ ಪ����ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಒಂದು ಪ��ೕಜನ�ಾ� �ಾಗ��ಾ��ೆ. 

.  
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ಚಮ�ೆಯ �ಾತ�ದ ಮಹತ�: 

ಆ�ಾ�ೆ� ಮಕ�ಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ���ೊಳ�ಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ ಚಮಚವ� ಅವರ �ೆ�ೆಯು��ರುವ ಅಗತ�ಗ��ೆ 

ಸ��ೊಂದುವ��ಲ�.  

�ೕ�ಾ� ಮಕ���ೆ (��ೇಷ �ೇತನ ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ಾ�ಾನ� ಮಕ�ಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ) ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಚಮ�ೆಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರುತ��ೆ: 

① ಮಗು�ನ �ಕ� �ಾತ�ದ �ಾ��ೆ �ೊಂ��ೊಳ��ವಂ�ರ�ೇಕು.

② ಮಗು��ೆ ��ಯಲು �ಾ�ಂಡಲ್ ಉದ� �ಕ��ಾ�ರ�ೇಕು..

③ ಮಗು��ೆ ಎತ�ಲು ಸುಲಭ�ಾಗುವಂ�ೆ ಕ�� ತೂಕವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು.

ಚಮಚ ಆ�ಾರದ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 1 ಮತು� 2 ಅನು� �ೋ�. 

ಚಮಚದ ರಚ�ಾ�ಾಸ�ದ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅನುಬಂಧ 9H ಅನು� �ೋ�. 

ಈ ಮಕನ್ � ವಯಸನ್ �ತ� ದ �ೕಹದ 
ಚಮಚಗಳ�� �ಂ��� �. �ಲ  �ಂ� 
�ಡ� ��� ಮ�� ಅವರ ಸಣ� 
���ಳ� �ಲಭ�� 
�ಂ���� ��ಲ� . �� ಂಡಲ ಗ� 
�ಂ� ಉದ� ��� ಮ�� ಅವರ 
��ಯ�� �������� �ತ�. 

ಈ ಮ� ಈ ಹ�ರ�ದ ಮ�ನ್ ಚಮಚವ�� 
��� ಅವಳ ��� ತರ� �ಲಭ�� 
�ಧ����ತ�. ಇ� ಅವಳ ���ಳ� ��� 
� �ಂ���� ವ ಸಣ� �ಲ  ಮ�� ಕ�� �� ಂ
ಡಲ  ಅ�� ಸಹ �ಂ��. 
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ಈ ವಯ���ಾ� ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: 

�ೕವನದ ಮುಂ�ನ ವಷ�ದ��, ಮಕ�ಳ� ಏನು �ನು����ಾ��ೆ ಮತು� ಕು�ಯು���ಾ��ೆ ಮತು� ಅವರು ಈ ಚಟುವ��ೆಗಳ�� �ೇ�ೆ 

�ೊಡ���ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ�� �ೇಗ�ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದುವ�ದನು� �ೕವ� �ೋಡು��ೕ�. ಮಗು�ನ 

�ೌಶಲ�ಗಳ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ೕಡುವ ಆ�ಾರದ ಪ��ಾರಗಳ�, ಮಗು �ನು�ವ ��ಾನಗಳ� ಮತು� ಅವರು �ೕಡುವ �ೆಂಬಲದ ಮಟ�ವ� 

ಬದ�ಾಗುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ� :  

① ಮಗು �ೆ�ೆದಂ�ೆ, ಅ�ವೃ��ಯ ಪ���ಂದು �ೇತ�ವ� ಸಂಪಕ�ದ��ರುವ�ದು. ಮಗು�ನ �ೌಶಲ�ಗಳ� ಬಲ�ೊಳ����ದ�ಂ�ೆ, ��ನ�

ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, �ಾ��ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದು ಮತು� ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ���ೊಳ��ವ�ದು  ಮುಂ�ಾದ �ೆ��ನ ಸ�ಾಲುಗಳನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಮಗು ಸಮಥ��ಾ�ರುತ��ೆ.

② ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�  ಏನನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೇಕು. �ೆ�ೆದ ಕಪ್ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ�

ಅಥ�ಾ �ೊಸ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳಂತಹ �ೊಸ ಅನುಭವಗಳನು� ಮತು�  ಮಗು��ೆ �ೆ��ನ ಸಮಯ ಅಥ�ಾ �ೆಂಬಲವನು�

�ಾ�ಾಗ �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು ಅವ��ೆ ���ರ�ೇಕು.

③ ಪ���ಂದು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರ ಸರಬ�ಾಜುಗಳನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಬಳಸ�ಾರದು - �ಾವ� “ಒಂದು

�ಾತ�ವ� ಎಲ�ಕೂ� ಸ��ೊಂದುತ��ೆ” ��ಾನವನು� ಬಳಸುವ�ದು ಸಮಂಜಸವಲ�.

④ �ಾಕಷು� ಮುಂ�ತ�ಾ�  ಅವ�ಾಶವನು� �ೕ��ಾಗ ಊಟದ  ಸಮಯದ�� �ೆಚು� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂದು

ಮಕ�ಳ� �ೇಗ�ೆ ಕ�ಯಬಹುದು.
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��ಾಗ 3.3: 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ 

�ೕಡುವ ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣಗಳ� 

�ೕ�ಂಗ್ �ಾ��ೕಕರಣದ ಮಹತ� 

ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು�ನ ಸ��ಾದ �ಾ�ನವ� ಬಹಳ ಮುಖ�. �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೆಚು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸಬಹುದು, 

ಮತು� �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ� ಅದನು� �ೆಚು� ಸ�ಾಲು ಮತು� ಅಸುರ�ತ�ಾ�ಸಬಹುದು. 

ಈ ��ಾಗವ� 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ �ಾ�ನಗಳ�, ಈ �ಾ�ನಗಳನು� �ೇ�ೆ ರ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಪ�� �ಾ�ನ�ೆ� 

�ಾವ ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಸೂಕ� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು  ಚ��ಸುತ��ೆ.  

ಕಳ�ೆ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಹಲವ� ಅ�ಾಯಗಳನು� �ೊಂ��ೆ: 

Ø ಅಸಮಥ� ಮತು� �ೕಘ� ಊಟದ  ಸಮಯ

Ø ��ನ� ಆ�ಾರಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಮತು� �ವ��ಸುವ
ಯಶಸು� ಕ���ಾಗು��ೆ 

Ø ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಕ�� ಆಗು��ೆ

Ø ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಮಗು ಕ�� ಆನಂ�ಸುವ�ದು.
Ø ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ�� �ೊಂದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗು��ೆ.
Ø ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೌ��ಕ�ೆ

Ø ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ ಸಂಭವ �ೆಚು�.

Ø �ಾ��ೕಕರಣವ� ಕಳ�ೆ�ಾ�ರು�ಾಗ, �ೕ�ಂಗ್ಗಳ�

ಮಕ���ೆ ಮತು� ಅವರ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ

ಒತ�ಡದ, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವ�ಾಗಬಹುದು.

ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಮಗು��ೆ ಹಲವ� 

ಉತ�ಮ ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೊಂ��ೆ.: 

 ಸಮಯ�ೆ� ಸ��ಾ� �ೆಚು� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ

 ��ಧ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�� ಯಶಸು�

�ೆ�ಾ�ಗು��ೆ

 ಆ�ಾರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯ ಪ��ಾಣ �ೆ�ಾ�ಗು��ೆ

 ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ�� ಯಶ��ನ ಪ��ಾಣ

�ೆ�ಾ�ಗು��ೆ.

 ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಮಗು ಆನಂ�ಸುವ�ದು

 ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೌ��ಕ�ೆಯು

ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು.

 ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ�ನ ಸಂಭವ ಕ��

 �ಾ��ೕಕರಣವ� ಉತ�ಮ�ಾ��ಾ�ಗ, ಮಕ�ಳ�
ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು
ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ�

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವ�ಾ�ರುತ��ೆ.
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ಈ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ �ಕ� ಮಗು��ೆ 

�ಾಲು�ಸು�ಾಗ ಉತ�ಮ �ಾ�ನವನು� ಅ�ಾ�ಸ 

�ಾಡು�ಾ��ೆ. 

12-24 �ಂಗಳ�ಗಳ ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ನವನು�ಆ���ಾಡು�ಾಗ

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�: 

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

ಮಗು�ನ �ೇಹವ� �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಮಗು �ಾಕಷು� �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ��ೇ? 

ಈ �ಾ�ನದ�� �ೕಡರ್ / �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ? 

�ೆಚು�ವ��ಾ�, ಮಗು�ನ ಇತರ �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೕವ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು: 

① ಮಗು�ನ �ಾತ�? �ೊಡ� ಮಗು��ೆ  �ೆಲವ� �ಾ�ನಗಳ�  �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾಗಬಹುದು.

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

ಕ�� ಅಗತ��ರುವ �ಾ�ನ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.

③ ಮಗು ಸ�ತಃ �ನ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು���ೆ�ೕ? �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸದ ಮಗು��ೆ  ಸೂಕ� �ೆಂಬಲ ಮತು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು

�ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ��ಾಗ ಅದು ಸ�ತಃ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಸಮಥ��ಾಗುತ��ೆ.
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④ ಮಗು��ೆ �ಾ�ನದ�� ಆ�ಾಮ�ಾ� �ಾ�ಸುತ��ೆ�ೕ?? �ಾ�ನದ�� ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು �ೆ�ಾ�� �ನು�ವ��ಲ�.

⑤ ಮಗು ಈ �ಾ�ನದ�� �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸು���ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅವಳ� ಗ����ಾ��ಾ��ೆ? �ೊಂದಲ ಮತು� ಗ��� ಆ�ರುವ

ಮಗು �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ��ಲ�.

⑥ ಮಗು ಈ �ಾ�ನದ�� �ೆಚು� �ೆಮು����ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗಟು����ೆ�ೕ? �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ಸುವ ಮಗು ಕಳ�ೆ �ೕಷ�ೆ,

ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� ಕಳ�ೆ ಆ�ಾರದ ಅ�ಾಯದ���ೆ.

12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ ಮತು� ಕಳ�ೆ �ಾ�ನದ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�  ) �ೊ�ೆಯ

�ೕ�ೆ (

 

 

 

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o ಮಗು�ನ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� ಸ��ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�

o ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� ತುಂ�ಾ �ಂದ�ೆ� �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ

o �ೊಂಟವ� �ಾಗುವ��ಲ�

o �ಂ�ೆ ಕ�ಾನು ಇ�ೆ

o ಮಗು ಅ�ಾನುಕೂಲ�ಾ� �ಾಣುತ��ೆ

o ಮಗು�ನ �ಸ�ತ ತ�ೆ�ೆ ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ ಚಮಚವನು� �ೆಚು�

ಓ�ೆ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಉತ�ಮ  �ಾ�ನ  

O  ಮಗುವನು�  �ೊಂಟ��ಂತ  ಎತ�ರ�ಂದ  ಎತ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ  

O  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ  �ೋಳ�  ಮತು�  ಎ�ೆ�ಂದ  ತ�ೆ  ಮತು�  ಕು�� �ೆ  

�ೆ�ಾ��  �ೆಂಬ�ತ�ಾ��ೆ  

O  ತ�ೆ  ತಟಸ�  ಮತು�  ಮುಂ�ರುವ  �ಾ�ನದ���ೆ  

O  ಮಗುವನು�  �ಾಲ�ೆ  �ಾಡುವವರ  �ೇಹ�ೆ�  ಹ��ರದ��  

��ಯ�ಾಗುತ��ೆ  

O  ಶ�ಾ�ಸ�  ಮತು�  �ಾಲುಗಳನು�  ಮಗು�ನ  �ೇಹದ  ಕ�ೆ�ೆ  

��ಯ�ಾಗುತ��ೆ  

O  �ೊಂಟ  ಸ�ಲ�  �ಾಗುತ��ೆ  

o ಮಗು�ನ  �ಾ��ೆ  ಅನುಗುಣ�ಾ�  ಚಮಚವನು�  �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ
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ಉತ�ಮ �ಾ�ನ 

o ಮಗು ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ ಕು��ಯ���ೆ ಮತು� �ೇರ

�ಾ�ನದ���ೆ

o ತ�ೆ, ಕು���ೆ, �ಾಂಡ ಮತು� ಭುಜಗಳನು� ಕು��ಯನು� ಬಳ�

�ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o �ೆಚು�ವ� ಕಂಬ�ಗಳ� ಮತು� ಇಟ� �� �ೆಗಳ� �ಾ�ನವನು�

�ೆಂಬ�ಸಲು ಸೂಕ��ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ

o �ೊಂಟವ� �ಾಗುತ��ೆ

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ��� �ೋನದ�� �ಾಗುತ��ೆ

o �ಾಲು ��ಾ�ಂ��ಂ��ೆ �ಾದಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ಪ��ೇ�ಸಬಹು�ಾದ �ೆ�ೕ

o ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳ� ಉ�ತ ಮತು�

ಕಳ�ೆ �ಾ�ನ 

o ಮಗುವನು� ಒರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ತ�ೆ��ಂದ ತುಂ�ಾ

�ಂ��ೆ, ಸ���ಸುವ ಆ�ಾರವನು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ

o ತ�ೆ, ಕು���ೆ ಮತು� ಭುಜಗಳನು� ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ��

�ೆಂಬ�ಸುವ��ಲ�

o �ಾಲುಗಳ� �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ಾ�ಯ�� ತೂ�ಾಡು���ೆ

o ಮಗು ಕು��ಯ�� �ಾರು���ೆ

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� �ೇರ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾಗುವ��ಲ�

12-24 �ಂಗಳ� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ ಆ�ಾರ�ಾ��  ಉತ�ಮ ಮತು� ಕಳ�ೆ  �ಾ�ನದ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಕು��ಯ�� )
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ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆ, �ೆರಳ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಮತು� ಚಮ�ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ  ಉತ�ಮ 

�ಾ�ನಗಳ� 

ಮಗು �ೆ�ೆದಂ�ೆ, ಆ�ಾರ�ಾ�� ಬಳಸುವ �ಾ�ನವ� ಬದ�ಾಗ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವನು 12 �ಂಗಳ �ಕ� ಮಗುವನು� 
ತನ�  ಮ�ಲ�� ಇಟು��ೊಂಡು �ಾಲು�ಸು��ರಬಹುದು.ಆಗ  �ಕ� ಮಗು ಅಂ�ೆ�ಾ�ಡು��ದ�ಂ�ೆ, ಅದು ತನ� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆಂ��ೆ  �ೕ�ನ 
ಕು��ಯ�� ಕು�ತು ಸ�ತಃ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸಲು ಆರಂ�ಸುತ��ೆ. 

ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಮ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೆ ಸ��ೊಂದುವ��ಲ��ಾದ�ೆ, �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� (ಮತು� ಕು��) 

ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು ಸೂಕ��ಾ��ೆ. �ೆಲ��� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು “ಸ��ಾದ �ೇಹರಚ�ೆ” ಯನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ��ವವ�ೆ�ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ�ನಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸ�ೇಕು. 

12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಬಳಸುವ �ಾ�ಾನ� �ಾ�ನಗಳನು� �ೆಳ�ೆ ಪ��

�ಾಡ�ಾ��ೆ. ಬಹು �ಾ�ನಗಳ� ಒಂ�ೇ ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದಬಹುದು ಆದ�ೆ ಈ ಎ�ಾ� 
�ಾ�ನಗಳ� ಪ�� ಮಗು�ಗೂ �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಗಮನದ���.

�ೇರ�ಾ� ಕು�ತ ಮುಂದ�ೆ� �ಾ�ದ ಭಂ� (�ೊ�ೆ/�ೆಲದ �ೕ�ೆ  ( 

�ೇ�ೆ :  ಮಗುವನು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ನದ�� ಇ�� (1) �ಮ� �ೊ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ೇರ�ಾ� 

ಕು�ತು�ೊ��, ಅಥ�ಾ (2) �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ತ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಮಗುವನು� ಇ��. 
�ಮ� ಮಗು �ಮ�ನು� �ೋಡು��ರ�ೇಕು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಬಹು�ೇಕ ಮಕ�ಳ�; ಚಮಚ ಆ�ಾರ, 
ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆ ಮತು� �ಾ� �ಂದ ಕು�ಯುವ �ೌಶಲವ�ಳ� ಮಕ�ಳ�. 

��ೇಷ�ಾ�  ಇವ��ೆ  ಒ� �ೆಯದು :  

o ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ 12-18 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�

�ೇರ�ಾ� ಕು�ತ ಮುಂದ�ೆ� �ಾ�ದ ಭಂ� (ಮಗು�ನ ಆಸನ   / ಎತ�ರದ ಕು��ಯ�� ) 

�ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ ಆಸನ ಅಥ�ಾ ಎತ�ರದ  ಕು��ಯ�� ಮಗುವನು� ಉತ�ಮ�ಾ� 
�ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ನದ�� ಇ��. ಆ�ಾಮ�ಾ�ರುವ ಆಸನದ�� ಕು�ತು  ಮಗು �ಮ�ನು� 
�ೋಡು��ರ�ೇಕು. �ೕವ� ಆ�ಾರ, ಕಪ್ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಚಮಚವನು� ���ರ�ೇಕು ಮತು� / 

ಅಥ�ಾ ಮಗು ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. ಆಸನ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂ��ೆ �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇಬಲ್ 
ಬಳಸುವ�ದು ಆ�ಾರಗಳ ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� 
ಕಪ್ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� 12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ; ಚಮಚ 
ಆ�ಾರ, �ೆರಳ� ಆ�ಾರ, ಕಪ್ ಕು�ಯುವ�ದು, �ಾ� ಮೂಲಕ  ಕು�ಯುವ�ದು ಈ �ೌಶಲಗಳ�� 

ಸಮಥ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

��ೇಷ�ಾ�  ಇವ��ೆ  ಒ� �ೆಯದು :  

o ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ�ಸುವ�ದನು�  ಕ�ಯಲು �ಾ�ರಂ��ರುವ 12-24 �ಂಗಳ

ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�
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ತ� 

�ಜಗ� 

�ಂಟ 

�ಂಡ 

��ಗ
�

ಅ� 

12-24 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ �ಾ��ೕಕರಣ ಪ��ೕಲ�ಾಪ��

12-24 �ಂಗಳ�ಗಳ�� ಒಂದು  ಮಗು :

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

 �ೇಹ �ೇರ�ಾ� ಇರ�ೇಕು ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೇಹ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ�� 

�ೆಂಬ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು - ಮುಂದ�ೆ�, �ಂದ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ಬ��ೆ �ಾಲ�ಾರದು 

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

 ತ�ೆ ಮಧ� �ೇ�ೆಯ��ರ�ೇಕು. 

 �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ��� �ೋನದ��ರ�ೇಕು 

 �ಾದಗಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಇರ�ೇಕು ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೇಹದ ಎದು��ೆ ಇರ�ೇಕು. 
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ವಯ���ಾ� �ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಅಂಶಗಳ�:

ಮಗು �ೆ�ೆದಂ�ೆ, ಊಟದ  ಸಮಯವ� �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ� ಮತು� ಸಂ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಾ� ಪ�ಣ�ಸುತ��ೆ. �ನು��ಾಗ ಮಗು 

ಪ�ೆಯುವ ಯಶ��ನ�� ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ��ಾ�ಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಗು��ೆ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಸ�ಯಂ-�ೕಡರ್ 

ಆಗಲು �ೆಚು� �ೈ�ಕ ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಊಟದ ಸಮಯ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ಾ��ೕಕರಣದ ಅಗತ� ಅಂಶಗಳನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�� ಪ�ಣ�ಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು ಇದ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಬಹುದು. 

ಮಗು��ೆ  �ೌಶಲ� ಮತು� �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೆ�ೆಸಲು ಅವಶ�ಕ ಸಮಯ ಮತು� ಸ�ಾಯ �ೕ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಅಂಶಗಳ�: 

① ಉತ�ಮ ಆ�ಾರ �ಾ��ೕಕರಣವ� �ನು��ಾಗ ಸುರಕಷ್�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ, �ನು�ವ�� ಸು�ಾ�ತ �ೌಶಲ�ಗಳ� ಮತು� ಸ�ಯಂ-

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೆ��ನ �ಾಮಥ��ವನು� ಉಂಟು �ಾಡುತ��ೆ.

② ಊಟದ ಸಮಯ�ೆ� ಉತ�ಮ �ಾ�ನವನು� ಆ�� �ಾಡಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಮತು�

ಮಗು�ನ �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.
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��ಾಗ 3.4:ಊಟದ �ೊರ�ಾ� :12-24 �ಂಗಳ� ವಯ��ನ 

ಮಗು��ೆ �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 

�ೕವನದ ಎರಡ�ೇ ವಷ�ವ� ಮಗು��ೆ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ಸಮಯ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. ಈ ಸಮಯದ��  ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೈನಂ�ನ 
ಅನುಭವಗಳ� ಮತು� ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ� ಬ�ೆ� ಮತು� ತಮ� ಸುತ��ನ ಪ�ಪಂಚದ ಬ�ೆ� ತುಂ�ಾ 

ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. ಮತು� ಅವರು ಬು��ವಂತರು ಮತು� ಬಲ�ಾ�ಗ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಅವರು ಇನೂ� �ೆ��ನದನು� �ಾಡಬಹುದು! ಈ ��ಾಗವ� 
ಊಟದ �ೊರ�ಾ� ಮಗು�ನ ಎರಡ�ೇ ವಷ�ದ �ೕವನದ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ�� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಸರಳ�ಾದ 
��ಾರಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. 

�ೈ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��ೆ. ಡ�ಾಪರ್ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಸಮಯದ��, 
�ಾ�ನದ ಸಮಯ, ಆ�ಾಮವನು� �ೕಡು�ಾಗ ಮತು� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಅ�ೇಕ ಮಕ���ೆ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಡು�ಾಗ ಈ ��ಾರಗಳನು� ಆ�ಾರ 

ಸಮಯ, �ೆ���ಂಗ್ / �ವಸ��ೊ�ಸುವ �ಾ��ೆಯಂ�ೆ �ೇ�ಸಲು ಪ�ಯ���. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ಾಲು�ಸು�ಾಗ, ಇ�ೊ�ಂದು 
ಮಗು ತನ� �ಾಲ�ೆ ಮತು� �ೕರ್ ಬ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟದ ಸಮಯವನು� ಆನಂ�ಸು���ೆ. 

 �ೕ�ಾರ್ ಚಲ�ೆಗಳ�: 

ಮಗು��ೆ ತನ� �ೇಹವನು� ಸ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಪಂಚವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಅದು ತನ� �ೇಹ ಮತು� �ದುಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ವ 

ಹಂತದ���ೆ ಎಂದು ಅಥ�. �ೆ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���ೊಳ���ಾ��ೆ. 

�ೕ�ಾರ್  (�ೈ�ಕ )  

ಚಟುವ��ೆಗಳ�  

�ವರ�ೆ  (ಈ  �ೕ�  �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

�ೊಡ� ಚಲ�ೆಯ ಆಟ 

⇒ ಆಟದ ಮ�ೆ: �ೊಡ� �ೆ���ೆಗ�ಂದ ಆಟದ ಮ�ೆಗಳನು� �ಾ�. �ಟ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಲುಗ��ಾ� ಬ�ಗಳ�� ರಂಧ�ಗಳನು�

ಕತ���. “ಮ�ೆಯ ಒಳ�ೆ ಮತು� �ೊರ�ೆ �ೆವಳ��ಾ� ಆನಂ��.”

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

ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಒ���ೆ ಆಟ�ಾ��

⇒ ಎ�ೆಯುವ ಮತು� ಜಗು�ವ ಆಟ: ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು �ೊಡ� ವಸು�ಗಳನು� ತಳ�ಲು ಮತು� ಎ�ೆಯಲು

ಮಕ���ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�. �ೊಡ� ಆ��ೆ �ಾರುಗಳ� ಮತು� ಟ�ಕ್ಗಳ�, ಚಕ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ವಸು�ಗಳ�, ಪ�ಶ್

ಆ��ೆಗಳ�, �ೆ���ೆಗಳ�, �ಾಂ�� ಬು��ಗಳ� ಮತು� ಹಗುರ�ಾದ �ೕ�ೋಪಕರಣಗಳ� (ಕು��ಗಳ�) ಎಲ�ವ� ಉತ�ಮ�ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ. 

⇒ �ೊರ�ನ ಆಟಗಳ�: �ೆಂಡುಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು ಮಕ�ಳನು� ��ೕ�ಾ���, ���ಲುಗಳನು� ಹ�� ಇ�ಯಲು ��ೕ�ಾ���.

ಆಟದ �ೖ�ಾನದ ಉಪಕರಣಗಳನು� ಬಳ� ಮತು� �ೕ�ನ ಓಟ �ಾ�.



ಅ�ಾ�ಯ  3  |  ��ಾಗ  3 .4 :ಊಟದ  �ೊ ರ�ಾ� :  12-24 �ಂಗಳ�  ವಯ��ನ  ಮಗು��ೆ  �ೆಂಬ�ಸುವ  ಸಲ�ೆಗಳ�  

163 

⇒ �ಾಗನ್ ಸ�ಾ�: �ೆ�ೕ�ತರು ಅಥ�ಾ ಇತರ ವಸು�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾ�ಗನ್ ತುಂಬಲು ಮಗುವನು� ��ೕ�ಾ��� ಮತು� ನಂತರ

ಎ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ ತಳ��ವ ಮೂಲಕ ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ಯ ಅನುಭವ  �ೕ�. �ಾಂ�� ಬು��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ಂಗ್ / ಹಗ�

ಕ��ದ �ೆ���ೆಯೂ ಸಹ ಇದ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ ವಸು�ಗ�ಾ��ೆ. 

⇒ ���ಲು ಹತು�ವ�ದು ಮತು� ಇ�ಯುವ�ದು:  ���ಲುಗಳ �ೕ�ೆ ಮತು� �ೆಳ�ೆ ನ�ೆಯಲು ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡು�ಾಗ ಮಗು�ನ

�ೈಯನು� ��ದು�ೊ��. �ೆಲ�ೇ ���ಲುಗಳ �ೕ�ೆ (ಒಂದ�ಂದ ಮೂರು) ಹತು�ವ�ದು �ೆಚು� ಸೂಕ��ಾ��ೆ.

⇒ ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾ�ತಂತ��: �ೆವಳ���ೆ, �ಂ�ರುವ�ದು, ನ�ೆಯುವ�ದು, ಓಡುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ �ೊಡ� ಚಲ�ೆಯ �ೌಶಲ�ಗಳನು�

ಬಳ��ೊಂಡು ಮಕ���ೆ ತಮ� ಪ�ಸರವನು� ಮುಕ��ಾ� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�.

ಚಲ�ೆ ಮತು� ಸಂ�ೕತ 

⇒ �ಾ�ನ್� �ಾ��: �ೕವ� ಆನಂ�ಸುವ ಸಂ�ೕತವನು� � �ೇ �ಾ� ಮತು� ಒ���ೆ ನೃತ� �ಾ�.

⇒ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�: �ಾಡುಗಳನು� �ಾ�, �ೆರ�ನ �ಾ�ಸಗಳನು� �ಾ� ಮತು� �ಮ� �ೇಹಗಳನು� ಚ��.

⇒ ಸಂ�ೕತ �ಾದ� �ಾ�: ಆ��ೆ ಉಪಕರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮ��ೆಗಳ� ಮತು� ಹ��ಾಣಗಳಂತಹ �ೈನಂ�ನ ವಸು�ಗಳನು�

ಬಳ��ೊಂಡು �ಮ� ಸ�ಂತ ಸಂ�ೕತವನು� (ಅಲು�ಾಡುವ ಮತು� �ೊ�ೆಯುವ) ಆನಂ��.

�ೆರಳ� ಮತು� �ೈಗಳ ಆಟ. 

⇒ �ೇಬಲ ಸಮಯ : ಮಕ�ಳ� (�ಾ�ಕ್ಗಳ�, ಪಜಲ್ ಗಳ� ಇ�ಾ��  ಆಟ�ಾಡಲು � ಮತು� ಕ�ಾಕೃ�ಗಳ� (�����ಂಗ್,

�ೇಂ�ಂಗ್, �ಾ��ಂಗ್, ಇ�ಾ��) ಗಳನು� �ಾಡಲು  �ೇಬಲ್ ಆ� ಸಣ� �ೇಬಲ್, �ಾಕ್� ಅಥ�ಾ ತ�ೆ�ೆಳ�ಾದ �ಾಂ��

ಬು��ಯನು� ಬಳ�.

⇒ �ಾ�ಕ್ ಸಮಯ: �ೕ�ನ �ಾ���ಂಗ್ �ಾ�ಕ್ಗಳನು� �ಾ� ಮತು� ನಂತರ ಅವ�ಗಳನು� �ೆಳ�ೆ ತ���. �ೊಡ� �ಾ�ಕ್ಗಳನು�

ಸಂಗ��ಸುವ�ದು ಸುಲಭದ �ಾಯ��ಾ��ೆ.

⇒ �ಾ�ೆ�ಟ್ �ಾಲ್ : ವಸು�ಗಳನು� �ಾಂ�� ಬು��, �ಾಕ್�, ಕಂ�ೇನರ್ ಅಥ�ಾ ಕಸದ ಬು���ೆ �ಾಕುವ ಆಟ ಆ�  ಮೃದು�ಾದ

�ೆಂಡುಗಳ�, ಸಣ� �ಂಬುಗಳ�, ಹುರು� �ೕಲಗಳ�, ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳಂತಹ ವಸು�ಗಳನು� “�ೆಂಡು” ಎಂದು ಬಳ�.

⇒ ಡಂ�ಂಗ್ ಮತು� ಭ�� �ಾಡುವ�ದ್ : �ೕ�ನ ಡಂ�ಂಗ್ ಆಟ�ಾ�.  ಕಂ�ೇನರ್ಗಳನು� ಸಂಗ��� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು�

ವಸು�ಗ�ಂದ ತುಂ��. ಶ�ಗಳ �ೆ���ೆಗಳ�, ರ��ನ �ೆ���ೆಗಳ�, ಟಪ�ರ್�ೇರ್ ಮತು� ಬ�ೆಟ್ಗಳ� ಎಲ�ವ� ಈ ಆಟ�ೆ�

ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ.

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

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

⇒ �ೊಡ� ಸ�ಾಯಕರು: �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗ�ಾದ �ೆ���ಂಗ್ / ಉಡುಪ� �ೆ�ೆಯುವ�ದು , �ೈ �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಮತು�

ಇತರ ಸ�ಚ��ೊ�ಸುವ  ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಮಕ�ಳನು� ಸ�ಾಯಕ�ಾ� �ೇ�.

�ೕ�ಾರು (�ಾ�ಯು) �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಮತು� 

ಆನಂ�ಸಲು ಈ ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೇಹವನು� ��ಧ 

�ೕ�ಯ�� ಓಡುವ�ದು, ��ಯುವ�ದು, ಹತು�ವ�ದು ಮತು� 
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ಈ �ಕ�  ಮಕ� � ಹಗ�ನ��  ಪರಸ� ರ ಮ��  ಅವರ �ಲ� 

��ವವ�ಂ�� �ೕ�ನ ಆಟಗಳ��  ಆ��� �.

 ಆಟ ಮತು� ಕ�ಯು��ೆ 

ಮಗು�ನ ಆರಂ�ಕ ಆಟ ಮತು� ಕ��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ೆಲಸ�ಾ��ೆ. �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 ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ಾ��ೊ�. ಇದು  ಬಲ�ಾದ �ದುಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ, ಮಗು ಭ�ಷ�ದ 

ಉತ�ಮ ಪ��ೆ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಆಟ  ಮತು�  ಕ��ೆಯ  

ಚಟುವ��ೆಗಳ�  

�ವರ�ೆ  (ಈ �ೕ� �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

�ಾತ�ಾಡುವ�ದು, �ಾಡುವ�ದು, 

ಓದುವ�ದು ಮತು� ಕ�ಯುವ�ದು 

⇒ ಕ�ಾ ಸಮಯ: ಒ���ೆ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಓದುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೆ��ನ ಕ�ೆಗಳನು� �ೇಳ�ವ�ದು. �ಶು

�ಾ�ಸಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ೇಷ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಕ�ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��.

⇒ 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 ವ���ಗಳನು� �ೆಸ�ಸಲು ಪದಗಳನು� ಬಳ�. 

⇒ ಆಟದ ಸಮಯ: ನ�ಸುವ ಆಟ�ೊಂ��ೆ ಆನಂ��. ಮಗು�ನ �ೊಂ�ೆಗಳನು� �ೕವ� �ಾಳ� �ಾ�

(ಅವ�ಗ��ೆ ಊಟ �ಾ��, ಬಪ್� �ಾ�, ಮಲ��), �ೕ �ಾ�� �ಾ�, ಅಡು�ೆ �ಾಡುವಂ�ೆ ನ��

ಅಥ�ಾ �ೕ�ೆಲ�ರೂ �ೕ�ನ �ಾ��ಗಳ� ಎಂದು ಊ��. 

⇒ ಸಂ�ೆ� ಸಮಯ: ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ನ��ೕ ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ�. ಎಲ�ವನೂ� ಎ�� - ಒಂದು

�ೋ�ೆಯ��ನ ಕು��ಗಳ�, ಮಕ�ಳ�, ಬೂಟುಗಳ�, �ೆಂಡುಗಳ�, ಇ�ಾ��

�ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟದ ಸಮಯ 

⇒ ಮಗು�ನ ಮಟ�ದ�� ಆಟ�ಾ�: ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ಕಂ�ೇನರ್ಗಳ�, �ಾ�ಕ್ಗಳ�, �ೆಂಡುಗಳ�,

�ಾ���ಂಗ್ ಕಪ್ / ಆ��ೆಗಳ�, �ಾಲ್ ಗಳ�, ಆಟದ  ಮ��ೆಗಳ� ಮತು� ಹ��ಾಣಗಳ�, �ೊಂ�ೆಗಳ�,

�ಾರುಗಳ� / ಟ�ಕ್ಗಳ�, �ೊಡ� �ೊ�ಾಂಗಣ ಆ��ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಪಜಲ್ ಗಳ�, ಮ�ೆಯ��

ತ�ಾ��ದ ����ೊಂ��ೆ  �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟ�ಾಡುವ�ದನು� ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ. ಮತು� ಕ�ಾ

ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಅಂದ�ೆ �ೇ�ಂಗ್, �ತ� ರಚ�ೆಯನು� ಸಹ ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ.
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 ಸಂವಹನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ� 

ಮಗು�ನ ಆರಂ�ಕ ಸಂವಹನ ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಪ���ನ ಸುಲಭ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ ಸಂಗ��ಾ��ೆ ಮತು� 
ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಮಕ�ಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ೆ�ೆಸುವ ಅದು�ತ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಧ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� 
�ೆ�ೆಸುವ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಗ��ಾ��ೆ, ಅವರು ಎದು�ಸಬಹು�ಾದ ಕಷ�ಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಆಳ�ಾ� ಸಂಪಕ� 

�ೊಂ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� ಸುರ�ತ�ಾ� ಕ�ಯಲು ಮತು� �ೆ�ೆಯಲು �ದ��ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ಸಂವಹನ  ಮತು�  ಸಂಬಂಧಗಳ  

ಚಟುವ��ೆಗಳ�  

�ವರ�ೆ  (ಈ  �ೕ�  �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

�ೆಲದ �ೕ�ೆ ಆಟದ ಸಮಯ 

⇒ ಆ�ಾ� �ೆ ಸಂಬಂ��: ಒ���ೆ ಇರು�ಾಗ, �ಾತ�ಾ�, ಕ�ೆಗಳನು� �ೇ�, ಓ� ಮತು� �ಾ� ಅಥ�ಾ

ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಗುನು�. ��� ಮುಖಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ಾ�. ��ೇಷ �ಾ�ಸಗಳ�

ಅಥ�ಾ ಕ��ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��, �ತ�ಗಳನು� �ೋ� ಮತು� �ೕಕ್-ಎ-ಬೂ ನಂತಹ ಸರಳ 

ಆಟಗಳನು� ಆ�. ಮಗು�ನ ಶಬ�ಗಳ�, ಪದಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��� ಮತು� ಪರಸ�ರ �ಾತ�ಾಡಲು 

��ೕ�ಾ���. 

ಸ�ಾ�ಾನ ಪ�ಸುವ�ದು 

⇒ �ಯಂತ�ಣವನು� ಕ��: ಮಗು ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ, ಅ�ೇ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಪ�ೇ

ಪ�ೇ ಬಳ� �ಾ�ಂಗ್, �ೆ�ೕ�ಂಗ್, �ೌನ್�, �ಾ��ಂಗ್, ಮ�ಾಜ್, �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಶು�ಂಗ್

ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳ� ಮಗುವನು� ಸ�ಾ�ಾನ�ೊ��. 

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

ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�.

⇒ ಆ�� �ಾಡುವ�ದು: �ಾವ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ��ಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು

ಎರಡು ಆ��ಗಳನು� �ೕ�. ("�ಮ�ೆ ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಕ್ ಗಳ� �ೇ�ೇ?")

⇒ �ಾವ�ೆಗಳನು� ಹಂ��ೊ��.: ಮಗು�ನ ಬ� �ೆ �ಾತ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ �ಾವ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು

ಅವ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ�. ಮಗು��ೆ ಇತರರು ಏನನು� ಅನುಭ�ಸು���ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು�

ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಈ �ಾವ�ೆಗ��ೆ �ೆಸರುಗಳನು� �ೕ�. 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ� 

⇒ ಆ�ಾ� �ೆ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ೊಂ�: ಮಗು �ಾಡುವ ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಪದಗಳನು�

ಪ�ನ�ಾವ��� ಅಥ�ಾ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ನಗುವ�ದು, �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆಚು� ಸಂಪಕ� �ಾ��.

ಡ�ಾಪರ್ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�, ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ನದಂತಹ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಸಮಯದ��

ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೆಚು� �ಾತ�ಾ�.  ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ಾ�ಸಲು ಸ�ಶ�ವನು� ಬಳ�,

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಅ���ೊಳ��ವ�ದು, ಮ�ಾಜ್ �ಾಡುವ�ದು, ಇ�ಾ��.

�ರಂತರ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ 

⇒ �ೆ�ಾ�� ಪ������: ಹ�ವ�, ಅಸ�ಸ��ೆ, ಅ�ಾ�ೋಗ�, �ೋವ�, ಗಮನವನು� ಬಯಸುವ�ದು

ಇ�ಾ��ಗ�ಂದ ಮಗು ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ, ಅದ�ೆ� �ತ�ಾದ ಪದಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ�

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



ಅ�ಾ�ಯ  3  |  ��ಾಗ  3 .4 :ಊಟದ  �ೊ ರ�ಾ� :  12-24 �ಂಗಳ�  ವಯ��ನ  ಮಗು��ೆ  �ೆಂಬ�ಸುವ  ಸಲ�ೆಗಳ�  

166 

ಈ �ಕ�  ��ಗ �ರ� �ರ� 
ಆ��ಗ ��ಷ ಆ���ರ�ಂ�� 

ಒಂ� �� ಆ����� �. 

ಈ ವಯ���ಾ� ಪ�ಮುಖ 

ಅಂಶಗಳ� 

�ೕಷಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ದು ಎಂದ�ೆ ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ಾತ� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ�ದಲ�, �ನ��ೕ ಎ�ಾ� ಕಷ್ಣಗಳ��ಯೂ ಮಕ�ಳನು� 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಾ��ೆ. ಪ���ಂದು ಚಟುವ��ೆ ಮತು� �ನಚ�ಯು ಮಗು�ನ �ೕವನ �ೌಶಲವನು� �ೆ��ಸುವ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ. 
ಈ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಸಂ�ೕಣ��ೊ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ� ಅಥ�ಾ ಹಲವ� ಗಂ�ೆಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ದು�ಾ� ಆ��ೆ 
ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�ಾ�ಲ�. �ಮ� ಪ�ಸರ�ಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳ�, ಮತು� ಚಟುವ��ೆಗ��ಾ� �ನ��ೕ ಆ�ಾ�ೆ� ಸ�ಲ� 

ಸಮಯವನು� �ೕ�. ಅ�ವೃ��ಯು ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಒಂದು ಸರಳ ಚಟುವ��ೆಯ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ 
ಪ��ೇಶಗಳನು� ಏಕ�ಾಲದ�� �ೆಂಬ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ  ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ� :  

① ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಪ��ತ�ಾ��ೆ. ಒಂದು ಪ��ೇಶದ�� �ೕವ� �ೕಡುವ �ೆಂಬಲವ� ಮ�ೊ�ಂದು

ಪ��ೇಶದ �ೕ�ೆ ಧ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇ�ೕ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಆ�ಾರ ಅ�ವೃ���ೆ ಸಹಕ�ಸುತ��ೆ.

② ಈ ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಸುತ� ನ�ೆಯು��ರುವ ಜನರು, ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಗಮ�ಸುವ�ದರ�� �ೆಚು�

ಸ��ಯ�ಾ��ಾ��ೆ ಮತು� ಆಸ�� ವ�ಸು���ಾ��ೆ. ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರದಂತಹ ಆರಂ�ಕ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಇದು ಸೂಕ� 

ಸಮಯ�ಾ��ೆ.

③ ಒಟು� ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸಲು �ಾಲಕರು �ನ��ೕ �ಕ� ಕಷ್ಣಗಳ� ಮತು� ಚಟುವ��ೆಗಳನು�

ಕಂಡು�ೊಂ�ಾಗ ಮಕ�ಳ� �ಾಭವನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.




