
िवभाग १. १० संवादाची मूलत�े 
 

101 

िवभाग १. १० संवादाची मूलत�े 

 
संवाद �णजे काय? 

स◌ंवादाचे दसुरे नाव आह ेनात.े या पु��केत हे दो�ी श� आ�ी पर�रपूरक �णून वापरले आहेत. जेवणासह 
रोज�ा िदवसभरा�ा काय�क्रमात मुले आिण संगोपक यां�ात होणारा संवाद �णजे नाते. मुलां�ा िनरोगी 
वाढीसाठी आिण भरभराटीसाठी हेतुपूण� सकारा�कसंवाद आव�यक आहे. एखा�ा मुलाचा िवकास अिधक 
चांगल्या तऱ्हेने हो�ासाठी�ाला संगोपकाशीसात�ाने सुसंवाद कर�ाची संधी िमळायला हवी.  

 
इतरांबरोबरचे आनंददायी संबंध मुला�ा वाढीला सहा�क ठरतात.  

 

जेवताना संवाद का मह�ाचा आहे ? 

आहारासार�ा गो�ी या सवा�त आधी िशकाय�ा असतात. संगोपकाबरोबर मुलाचे नाते आिण मुलाला िमळणारे 
अनुभव यातून �ा िशकल्या जातात. िनयिमतपणा, संयम आिण शांत राह�ाची �मता या गो�ी मुला�ा वाढी�ा 
��ीने आव�यक असतात, िवशेषतः जेवताना ! बाळाने नीट जेवावे यासाठी �ाने प्रथम शांत असणे गरजेचे असते. 
एकदा शांत झाली की मुलं इतरांशी चांगले नाते जुळवू शकतात, छान जेवतात आिण यश�ीपणे �तः हाताने 
जेवायला िशकतात. मूल वाढत असताना �ाला शांत कर�ासाठीसंगोपका�ा मदतीची जा� गरज असते. 
संगोपकाशी िव�वासाह�, सुरि�त आिण सकारा�क नाते हे मुलाला शांत कर�ाचा पिहला माग� आहे.  

  

  

 

िनयिमतपणा, संयम आिण 
शांत राह�ाची �मता या 
गो�ी मुला�ा वाढी�ा 
��ीने आव�यक 
असतात,िवशेषतः 
जेवताना!.  

 

 



िवभाग १. १० संवादाची मूलत�े 
 

102 

सुसंवादासाठी काही मह�ाचे घटक   : संगोपका�ा इ� �मता  

य◌ा िवभागात आपण �भावी, इ�तम संगोपकासाठी मह�ा�ा बाबी सांगणार आहोत. इ� काळजी घेणे हे देखरेख 
कर�ापे�ा िनराळे काम आहे. देखरेख करताना माणूस मुला�ा प्राथिमक गरजा न�ी पूण� करेल(उदा, अंघोळ, 
शी शू करताना मदत करणे, जेवणखाण देणे) पण इ� काळजी घेताना संगोपक मुला�ा दैनंिदन गरजा तर पूण� 
करतोच पण �ासोबत तो मुलाशी अितशय सकारा�क असे पे्रमाचे नाते िनमा�ण करतो. अशा अथ�पूण� ना�ामुळे 
मुला�ा जीवनाचा �र उंचावतो आिण �ामुळे �ाचे आरो� चांगले राहते. मुलाला मदत करताना इ�तम 
काळजी कशी �ावी हे समज�ासाठी संगोपकाने हे मह�ाचे मु�े ल�ात घेणे अ�ंत आव�यक आहे.  

 
मुलाशी सूर जुळ�ाचा अथ�: मुला�ा गरजेब�ल तीव्र जाणीव असणे. 
 

 
 

 

  इ�तम संगोपकाची वैिशष्�े  

उप�स्थत 

बाळाशी संवाद साधताना शारी�रक आिण मानिसक �र�ा पूण�पणे उप�स्थत असणे.  
या �णाला काय चालू आहे याकडे संगोपकाचे ल� असावे. (नंतर काय काम करायचे आहे याचा िवचार करायचा नाही 
)मुलाला काय हवंय हे समजून घेऊन �ाप्रमाणे �ाची गरज पूण� कर�ाकरता संपूण� ल� मुलाकडे असावे.  
‘तू मा�ाकडे आिण मी तु�ाकडे पाहतो’ 

सावध 

मुला�ा शारी�रक आिण भाविनक गरजांचे िनरी�ण करणे  
मुलाला समजून घेतले जात आहे हे �ाला कळावे �णून संगोपकाने �ा�ाकडे पूण� ल� �ावे. तु�ी जाणीवपूव�क ऐकता 
आहातआिण बघता आहात हे समजले तर मूल तु�ाला �ा�ा गरजा आिण भावना सात�ाने सांगत राहील.  
‘ तू मला समजून घेतेस ते मला छान वाटतं’ 

जबाबदार 

सात�ाने मुला�ा गरजांना ��रत प्रितसाद देणे  
संगोपकाने वारंवार प्रितसाद िदल्याने मुलांना संगोपकािवषयी िव�वास वाटू लागतो. संगोपकाजवळ आपण सुरि�त 
आहोत अशी खात्री वाटते. जबाबदारीने िनयिमत काळजी घेतली तर मुलाला आयु�भरासाठी उपयोगी असे सश� नाते 
िनमा�ण होते. (उदा, एकच संगोपक, िनयिमत िदनचया�, एकच बाटली, चमचा, कप, जेव�ाची खोली, जागा, �स्थती इ)  
‘मला तु�ासोबत सुरि�त वाटतं, तू नेहमीच मा�ा जवळ असतेस ‘ 

पे्रमळ 

मुलाशी अगदी मनापासून नाते जुळणे आिण �ा�ा वैय��क गरजा आिण इ�ा समजून घेणे.  
प्र�ेक मुलाशी संगोपकाचे मनापासून नाते जुळले तर �ा�ा गरजांना संगोपक सात�ाने आिण आदरपूव�क प्रितसाद देतो. 
यामुळे मूल संगोपकावर िनधा��पणे अवलंबून रा� शकते.  
‘ मी तुला ह�ाने सांगू शकतो कारण तू माझी नेहमीच चांगली काळजी घेतेस’ 

 

  

उप�स्थत, सावध, जबाबदार आिण पे्रमळ संगोपक  
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प्र�ेक मुलासाठी संवादा�ा सूचना  

 

 
अंितम िवचार  

सकारा�क नातेसंबंध हा मुलाला िनरोगी प�तीने वाढव�ासाठी पाया आहे. जे�ा सु�वातीपासूनच 
मुलाची उ�मकाळजी घेतली जाते ते�ा �ाचे फळ �ांना संपूण� आयु�भर िमळते. जे�ा मुलाकडे ल� 

�ायला कोणे नसते, मुलाला सकारा�क ना�ाचा अनुभव िमळत नाही ते�ा �ाची वाढ खंुटते. याचबरोबर म�दूची 
अपुरी वाढ, अश� शरीर, इतरांशी जुळवून घे�ाची पात्रता नसणे अशा गो�ीमुंळे तो जीवनात यश�ी होऊ शकत 
नाही. याचमुळे मुलाला फ� शारी�रक�ष्�ा सश� बनवणे इतकंच नाही तर �ाला भाविनक आधार देऊन खंबीर 
बनवणे ही संगोपकाची भूिमका अ�ंत मह�ाची भूिमका आहे. रोज�ा िदनचय�तील प्र�ेक गो� मुला�ा जीवनावर 
प्रभाव टाक�ाची संधी देत असते.  

 
संवादाबाबत अिधक मािहती आिण रोज�ा कामातून संवाद वाढ�ासाठी सहायक ठरतील असे काही 
िविश� उपाय यां�ाब�ल वाचा प्रकरण ८ आिण प�रिश� ९ख म�े.  
 

 
 
. 

 
 

सूचना १  
िनरोगी नातेसंबंध मुला�ा म�दूचा उ�म िवकास घडव�ात मदत करतात.  
संगोपक आिण मुलाम�े सकारा�क नातं असेल तर मुला�ा म�दू�ा वाढीसाठी ते उपयु� ठरते. सश� आिण तल्लख 
म�दू संगोपकाने मुलाबरोबर घालवलेल्या उ�म सहवासातून िनमा�ण होतो.  

सूचना २ 
िनरोगी नातं म�दूला चांगला बनवतं.  
सकारा�क नाती ही आ�ानामुळे मुलां�ा म�दूवर येणारा ताण कमी करतात असे सकारा�क नाते सावधपणे, जबाबदारीने, 
पे्रमळपणे प्रितसाद देऊनसंगोपकिनमा�ण क� शकतो.  

सूचना ३ 
आरो�पूण� नाते मुला�ा भरभराटीला सहा�क असते.  
संगोपका�ासकारा�क ना�ावर पोसलेली मुलंजा� िनरोगी आिण शरीर तसंच मनाचं चांगलं पोषण झालेली असतात.  

सूचना ४ 
इ� काळजी घे�ासाठी जा�ीचा वेळ �ावा लागत नाही.  
रोज�ा दैनंिदन कामातच काही छो�ा प�ती वाप�न संगोपक मुलाचीउ�म काळजी घेऊ शकतो �ासाठी वेगळा वेळ 
�ायची गरज नाही.  

सूचना ५ 
सकारा�क नातेसंबंधात मुले उ�मरीतीने िशकतात.  
जेवताना आिण एरवीसु�ा मुलाशी सकारा�क नाते जुळले तर ते मुला�ा िश�ण प्रिक्रयेत सहा�क ठरते. .  


