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काळजी घे�ाची साधी कृती ही सव��म असू शकते- 

एडवड� अ�ट�  

िवभाग १. १ : सुयो� �स्थतीची मूलत�े  
िवभाग १. २ : घास िगळ�ाची मूलत�े  

िवभाग १. ३ : �ान�िद्रयांची मूलत�े  
िवभाग १. ४ : ��पानाचीमूलत�े  

िवभाग १. ५ : बाटलीने दुध दे�ाची मूलत�े  
िवभाग १. ६ : चम�ाने भरव�ाची मूलत�े 

िवभाग १. ७ : कपाने िप�ाची मूलत�े 
िवभाग १. ८ : �तः हाताने जेव�ाची मूलत�े  

िवभाग १. ९ : घन आहार आिण पेय मूलत�े 
िवभाग १. १० : संवादाची मूलत�े 

भाग १ –आहारा�ा मुलभूत प�ती 

आिण आनंददायी जेवणासाठी उपयु� मािहती 

प्रकरण १ : प्र�ेक मूलआिण संगोपाकांसाठी आहारा�ा मुलभूत प�ती 

PART 1: FEEDING FUNDAMENTALS
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िवभाग १. १ : सुयो� �स्थतीची मूलत�े 
 

सुयो� �स्थती �णजे काय? 

जेवायला घालताना बाळाला आपण आपल्या कुशीत घेतो, मांडीवर बसवतो िकंवा खुच�त, जिमनीवर बसवतो ती 
�स्थती यो� असावी.  
बाळाला जेवायला घालताना बसव�ा�ा वेगवेग�ा प�ती असतात. �ा िविवध गो�ीवंर अवलंबून असतात, �ा 
अशा – 

o बाळाचं वय 
o बाळाचा सव�साधारण िवकास, िवशेषतः 

शारी�रक �मता  
o प्र�ेक मुला�ा काही िवशेष गरजा (उदा, 

जेवताना उस�ा मार�ाची सवय, डोके वर 

उचलणे िकंवा मानेला आधाराची गरज 
असणे) 

o संगोपकाची �मता  
o भोवताली उपल� गो�ी  

 

सुयो� �स्थतीचे मह� काय आहे? 

जेवताना मुलाला सुरि�त ठेव�ा�ा ��ीने यो� �स्थतीत बसवणे गरजेचे असते. जे�ा मुलांना यो� �स्थतीत बसवले 
जाते, खास क�न िवशेष गरज असलेल्या मुलांना, ते�ाजेवण सुरि�त, जा� चांगल्यारीतीने आिण आरामशीर 
प�तीने होऊ शकते. मूल आिण संगोपक दोघांनाही हे सोयी�र असते.  
 

 
ठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचे, मृ�ूठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचेहो�ाचे प्रमाण घटते. मृ�ू हो�ाचे 
प्रमाण वाढते.  
↑जेवण भरव�ाची �मता (जलद गतीने ) ↓जेवण भरव�ाची �मता मंद गतीने (सावकाश) 

↑जेवताना तोडंात घास घेणे.  ↓जेवताना तोडंात घास घेणे 

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

↑�वासो�वास �मता (दमसास) ↓�वासो�वास �मता (दमसास) 

↑खाणे िपणे, अ� पचन 
↓खाणे िपणे, अ� पचन 

↑�तः जेवताना हात आिण डो�ांचा उपयोग कर�ाचे कौशल्य 
↓�तः जेवताना हात आिण डो�ांचा उपयोग कर�ाचे कौशल्य 

↑मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची सवय  
↓मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची सवय 

↑मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा  
↓मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा 

↑वाढ आिण पोषण  
↓वाढ आिण पोषण 

↑समाजात इतरांशी संवाद साध�ाची �मता  
 

↓समाजात इतरांशी संवाद साध�ाची �मता  
 

सुयो� �स्थतीचे फायदे  अयो� �स्थतीचे धोके  
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सव�  वयोगटातील मुलांसाठी सुयो� �स्थतीचे प्रमुख घटक 

या िवभागात सव� वयोगटातल्या मुलांसाठी आदश� �स्थती कोणती हे सांिगतले आहे. नवजात िशशु, अभ�क, बाळ, 
लहान मूल आिण सव� वयोगटातील िवशेष (अपंग) मुले यां�ासाठी यो� �स्थतीचा िवचार इथे केला आहे. मुलाचं वय 
काहीही असलं तरी संगोपकाने खाली िदलेले सहा मु�े ल�ात घेऊन जेवताना मुलाची यो� �स्थती ठेवणे गरजेचे 
आहे.  
 

 

बैठक  
 
९० अंशात ताठ बसवणे  

धड/शरीर  
 
सरळ, ताठ, मागे पुढे िकंवा कडेला झुकलेले नसावे  

खांदे  
 
एका सरळ रेषेत आिण पुढ�ा िदशेला असावे  

डोके  
 
डोके समोर�ा िदशेला, सरळ, ताठ आिण हनुवटी िकंिचत 
खाली छातीकडे झुकलेली  

गुडघे 
 

 
९० अंशात वाकलेले  

पाय  
 
जिमनीवर िकंवा �ूल, खुच��ा पायावर सपाट �स्थतीत 
ठेवणे  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रमुख घटक 
 

यो� �स्थती 
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वयानुसार काही सामा� �स्थती  

मूल जसं जसं वाढत जाईल आिण जशीजशी �ाची प्रगती होईल �ाप्रमाणे �ाची आदश� �स्थतीही बदलत जाते. 
उदाहरणाथ�, जे�ा छोटं बाळ थोडं मोठं होईल ते�ा जेवताना यो� �स्थतीत बस�ासाठी �ाला संगोपकाची मदत 
फारशी लागणार नाही. खाली बाळांसाठी आिण छो�ा मुलांसाठी चांगल्या आिण सामा� �स्थती कोण�ा ते िदले 
आहे. याब�लची िचते्र आिण फोटो तु�ी प्रकरण २ �ा िवभाग २. ३ आिण प्रकरण ३ �ा िवभाग ३. ३ म�े बघू 
शकता.  

ज�ापासून ३ मिह�ांपय�त  
तीन मिह�ांपय�त�ा नवजात बालकांना दूध िपताना डोकं, मान, पाठ, कंबर या सग�ा भागांना आधाराची गरज 
असते. �ांना मान धरता येत नाही, डोकं वळवता येत नाही, कुशीवर वळणं जमत नाही आिण �तःचं �तः हलता 
येत नाही �ामुळे या मुलांना संपूण� आधाराची गरज असते.  

सामा� �स्थती 
संगोपकाने ��पान देताना आिण/ िकंवा बाटलीने दूध पाजताना बाळाला आपल्या कुशीत �ावे. 
  
बाटलीने दूध पाजतानाची �स्थती 

o पाळ�ात असताना 
o शेजारी झोपून  
o संगोपका�ा मांडीवर�ा उशी ठेवून �ावर बाळाचे डोके असताना  
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर  

४ ते ८ मिह�ाचं वय 
या वयातली मुलं डोकं, मान सांभाळू शकतात. पाठीलाही �ांना थोडासा आधार पुरतो. साधारण आठ�ा मिह�ापय�त 
�ांना �तःला सरळ बसता येऊ लागतं िकंवा पाठीला आधार देणाऱ्या खुच�त बसता येतं ते�ा थोडा आधार असला 
तरी चालतं. कारण या काळात �ांची शारी�रक श�ी वाढत असते. याच वयात �ांना घन आहार �ायला सु�वात 
करायची असते. �ामुळे या न�ा प्रयोगाला सामोरं जाताना बस�ाची यो� �स्थती असेल तर घन आहार घेणं 
�ां�ासाठी आनंदाचं होतं.  

सामा� �स्थती  
बाळाला ��पान दे�ासाठी आिण /िकंवा बाटलीने दूध पाज�ासाठी संगोपकाने कुशीत घेणे ही ४ ते ६ मिहने या 
काळातली आदश� �स्थती आहे. जिमनीवर बसलेल्या संगोपका�ा मांडीवर िकंवा छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा 
बैठकीवर बसवणे ही ६ ते ८ या मिह�ात जे�ा घन आहार सु� होतो ते�ाची आदश� �स्थती आहे.  
 
बाटलीने दूध पाजतानाची �स्थती 

o संगोपका�ा मांडीवर उशी ठेवून �ावर बाळाचे डोके असताना  
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर 

घन आहार देतानाची �स्थती 
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर  
o संगोपका�ा मदतीने जिमनीवर बसून 
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९ ते १५ मिह�ाचं वय  
या काळात जेवताना मुलांना कमी िकंवा म�म ��पाचा आधार हवा असतो. �ांची शारी�रक ताकद वाढत असते 
आिण हालचालीवंर पण िनयंत्रण येत असते. आधारािशवाय सरळ बसणे, रांगणे, चालणे, बसलेले असताना उठून उभे 
राहणे �णजे �स्थती बदलणे अशा अनेक गो�ी ते या काळात करायला िशकतात. ल�ांत �ा याचं काळात ब�तेक 
मुलांची बाटलीची सवय सुटते आिण ते कपाने दूध िपऊ लागतात. या िशवाय आता घन आहार पण वाढलेला असतो. 
या सग�ा गो�ी ल�ात घेऊन मुलाने चांगला आहार घे�ास िशकावे यासाठी �ा�ा गरजेप्रमाणे �ाची बस�ाची 
�स्थती यो� कशी राहील याकडे ल� देणे गरजेचे आहे.  
 
सामा� �स्थती 
संगोपका�ा मांडीवर िकंवा �ां�ा आधाराने जिमनीवर अथवा खुच�वर बसणे.  
 
जेवतानाची �स्थती  

o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर 
o संगोपका�ा मदतीने जिमनीवर बसून 

 

१६ मिहने आिण �ा�ापे�ा अिधक वय  
या काळात तर जेवताना मुलांना अगदी �िचतच आधाराची गरज भासते. आता ते छान सरळ आपापलं बसू 
शकतात. हाताने खाऊ शकतात आिण इतरांबरोबर बसून खा�ात �ांना मजा वाटते. वाढ�ा ताकदीमुळे या 
वयातली मुलं टेबलाजवळ एखा�ा खुच�वर(उंची वाढवून) िकंवा तशाच प्रकार�ा मुलां�ा खास खुच�त बसून जेवू 
शकतात. जरी या काळात �ांना आधाराची कमीतकमी गरज असते तरी ते वापरत असलेले टेबल खुच� आपण 
आधी वाचलेले यो� �स्थतीचे सव� सहा िनकष पूण� करतात की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.  
 
सामा� �स्थती  
संगोपका�ा मांडीवर िकंवा �ां�ा आधाराने जिमनीवर अथवा खुच�वर बसणे.  

जेवतानाची �स्थती  
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o टेबलाजवळ�ा उंची खुच�त िकंवा उंच बैठकीवर 
o संगोपका�ा मदतीने जिमनीवर बसून  
o छो�ा मुलां�ा खास छो�ा टेबलजवळ छो�ा खुच�त  
o यो� आकारात बनवून घेतलेल्या चाका�ा खुच�त िकंवा बाबागाडीत बसणे  
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सव�  वयोगटांसाठी काही खास सूचना  
 

 
 

 

  

सूचना १  

प्र�ेक मुलाचं वेगळेपणल�ात घेऊन �ा�ासाठी आहाराची यो� �स्थती आिण आधाराची गरज ठरवा.  
जी मुलं वाढीचे सामा� ट�े वेळेत गाठतात ती मोठी होताना �ांची ताकद वाढत जाते. �ामुळे जेवताना �ांना यो� �स्थतीत 
बस�ासाठी कमी आधार लागतो. पण तरीही प्र�ेक मूल हे वेगळे असते आिण सग�ांचीच वाढ अशा प�तीने होत 
नाही �ामुळे प्र�ेकाकडे वेगळे ल� देणे आव�यक आहे.  

सूचना २  

 
जेवतानाची सुयो� �स्थती ठरवताना नेहमी मुलाची िवकास कौशल्ये ल�ात �ा.  
मुलाची गरज, �ाची कौशल्ये आिण वयोगट ल�ात घेऊन �ाप्रमाणे �स्थती ठरवणे यो� आहे. उदाहरणाथ�, एखादा 
मुलगा तीन वषा�चा आहे पण �ाचे �ायू कमकुवत आहेत, तो अश� आहे तर �ाला जेवताना खुच�त बस�ासाठी अिधक 
आधाराची गरज भासेल. तो खुच�त बस�ा�ा यो� वयाचा असला तरीही अश� असल्याने डोकं सरळ ठेवून खुच�त 
बसणं �ाला जड जाईल ते�ा �ाला यो� आधार देणे गरजेचे आहे.  

सूचना ३ 

 
बाळाला जेवायला घालताना नेहमीच संगोपकाची �स्थता ल�ात �ा  
बाळाला जेवायला घालताना तुमची शारी�रक �स्थती कशी आहे याचे िनरी�ण करा. तूमची पाठ दुखते का? तु�ी िविचत्र 
�स्थतीत वाकलेले आहात का? बाळ खूप जाड, वजनदार आहे का? तुमची आ�ाची �स्थती जेवण पूण� होईपय�त तु�ाला 
सांभाळतायेणार आहे का? फ� बाळा�ा गरजा पूण� करेल अशीच नाही तर तु�ालाही दीघ�काळ आरामदायी ठरेल 
अशी �स्थती िनवडा.  
 

सूचना ४ 

 
मुलांची वाढ होत असते हे नेहमीच ल�ात ठेवा.  
जसजशीमुलं मोठी होतात तसतशी �ा�ा हालचाली आिण कौशल्य वाढत जातं �ामुळे जेवताना�ा �स्थतीत बदल करावा 
लागेल. वाढ�ा वया�ा मुलां�ा गरजा ल�ात घेऊन जेवायला बस�ा�ा सुयो� �स्थतीत बदल होणे �ाभािवक आिण 
आव�यक आहे.  
 

सूचना ५ 

 
सुयो� �स्थती शोधून काढणं हे अितशय िजिकरीचं काम आहे हे नेहमी ल�ात ठेवा.  
अगदी सामा�पणे वाढणाऱ्या एखा�ा मुलासाठी सु�ा संगोपकाला वेगवेग�ा �स्थती आजमावून पाहा�ा लागतील आिण 
�ातलीच एखादी सुयो� ठरेल. यासाठी वेळ �ा, िनरी�ण करा. मूल कसा प्रितसाद देतंय, �ाला आणखी काही छोटे 
बदल हवेत का? या सग�ा गो�ीकंडे ल� �ा.  



प्रकरण १- िवभाग १. १ : सुयो� �स्थतीची मूलत�े 
 

19 

 

अंितम िवचार  

बाळासाठी सुयो� �स्थती िनवडणे हे वाटते िततके सोपे नाही. याला वेळ, प्रय�, िवचार, सराव 
आिण संयमाची गरज असते. तु�ाला यो� �स्थतीची खात्री वाटत नसेल तर इतरांची मदत �ा. 

आपल्या अडचणी आिण प्र�न इतर संगोपक आिण गटातले सहकारी यां�ाशी चचा� क�न सोडवले तर प्र�नांना 
यो� पया�य िमळतो आिण आपल्यावरचा ताण हलका होतो. याचे न�ीच चांगले प�रणाम होतात.  
 
 
 

o वयोगटानुसार सुयो� �स्थती ब�ल अिधक मािहती वाचा प्रकरण २, ३, ४, आिण ५ म�े.  
o िवशेष गरज असलेल्या मुलांसाठी सुयो� �स्थतीब�ल वाचा ७ �ा प्रकरणात.  
o कल्पक �स्थतीसाठी प्रकरण प�रिश� ९ल चा संदभ� वापरा.  
o सुयो� �स्थतीसाठी�ा अडचणी आिण उपाय यावर ��रत मािहती तु�ाला प्रकरण 

प�रिश� ९म म�े िमळेल.  
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िवभाग १. २ घास िगळ�ाची मूलत�े 
 

घास िगळणे �णजे काय? 

िगळणे �णजे अ�, द्रवपदाथ� आिण लाळ यांचं िमश्रण तोडंातून पोटाकडे जाणे. िगळ�ा�ा या िक्रयेत २६ �ायू 
सहभागी असतात. सामा�तः माणूस एका िदवसात ६००-९०० वेळा िगळ�ाची िक्रया करत असतो. अ� तोडंातून 
पोटात जा�ाचा वेळ साधारणतः ७ सेकंद इतका असतो. आपण रोज करत असलेल्या या सामा� कृतीम�े खूप 
गंुतागंुतीची प्रिक्रया असते.  

 

आपण कसे िगळतो? 

िगळ�ाची िक्रया चार टप्�ात होते.  
ट�ा १ (a) - तोडंातली तयारी  
ट�ा २ (b) – तोडंातली हालचाल  
ट�ा ३ (c) – घशातून पुढे  
ट�ा ४ (d) – अ�निलकेतील िक्रया  
 
 
 

 
ट�ा १ : तोडंातील तयारी  
अ� आिण द्रवपदाथ� िगळ�ायो� बनवणे. द्रवपदाथ� 
तोडंाने ओढून घेतले जातात आिण जीभ �ांना मागे 
घ�या�ा बाजूला ढकलते. घनपदाथ� िगळ�ायो� 
कर�ासाठी दात, ओठ, गाल, जीभ आिण जबडा 
एकित्रतपणे काम क�न अ�ाचा िगळता येईल असा 
गोळा तयार करतात.  

ट�ा २ : तोडंातील हालचाल  
अ�ाची आिण पेयांची जीभेकडून मागे घशाकडे 
जा�ाची हालचाल �णजे िगळ�ाची सु�वात. टाळू 
(तोडंातला वर�ा बाजूचा मागील भाग) वर सरकते 
आिण घ�या�ा पोकळीत उघडणारे नाका�ा नळीचे 
तोडं बंद करते. यामुळे अ� आिण पेय नाकात जाणे 
टाळले जाते. फु�ुसाकडे जाणाऱ्या हवेचा माग� मात्र 
�वसनासाठी चालू असतो.  
 
 
 

 
 
ट�ा ३ : घशातून पुढे  
अ� घशात आले की हवे�ा फु�ुसात जाणाऱ्या 
मागा�चे तोडं उती�ंा एका पड�ाने बंद केले जाते. याच 
मागा��ा तोडंाशी आपले �रयंत्र असते. तेही बंद होते. 
अ� आिण पेय या मागा�तून फु�ुसात जाऊ नये 
�णून ही काळजी िनसग�तः घेतली जाते.  
 
ट�ा ४ : अ�निलकेतील िक्रया  
अ� आिण द्रव अ�निलके�ा शीष�स्थानापासून पोटात 
सरकतात. ही हालचाल आपोआप �ायंू�ा 
आकंुचनामुळे होते. एक गोलाकार �ायू आहे जो 
आकंुचन प्रसारण पावतोआिण या िक्रयेमुळे अ� आिण 
द्रवपोटात ढकलले जातात. एकदा अ� िकंवा द्रव 
अ�निलकेत गेल्यानंतर टाळू खाली सरकते आिण 
�वास घेणे सुकर होते.  
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िगळ�ा�ा िक्रयेचे मह� काय? 

खाणे आिण जेवणाची वेळ मुलांसाठी आनंददायक आिण मजेदार असावी. तथािप, जे�ा िगळ�ाचे आ�ान 
उ�वते, ते�ा खा�ाचा अनुभव अ�स्थ, भयानक आिण अगदी जीवघेणा बनू शकतो. यो� िगळ�ामुळे अ� 
आिण द्रव पचन हो�ास मदत होते. हे अ� आिण द्रव फु�ुसात जा�ापासून प्रितबंिधत करते �ामुळे आरो�ा�ा 
गंभीर सम�ा उ�वू शकतात.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ठसका लागणे �णजे काय? 

जे�ा अ� आिण पेय पोटात न जाता फु�ुसात जातात ते�ा �वास घेणे कठीण होते. फु�ुस �ांना बाहेर 
ढकल�ाचा प्रय� करते आिण जोराचा खोकला येतो �ाला ठसका असे �णतात. एखा�ा मुलाला िकतीवेळा 
ठसका लागतो आिण तो िकती काल िटकून राहतो यावर ते मूल आजारी पड�ाच, कुपोिषत राह�ाचं प्रमाण ठरतं. 
ठसका प्रसंगी प्राणघातकही ठ� शकतो.  
 
मुलांना ठसका लाग�ाची अनेक कारणे आहेत, ती अशी-  

o जठर आिण घ�या�ा आकंुचनामुळे (उदा. पोटातले अ� िकंवा पेय उलटून बाहेर याय�ा प्रय�ात 
फु�ुसात जाते ) 

o सदोष चेहरेप�ी (उदा. फाटलेला ओठ / टाळू) 

जोखीम 
  

↑ठसका लागणे, आजरपण आिण मृ�ु�ा घटनेत वाढ 

 
↓जेवण भरव�ाची �मता मंद गतीने (सावकाश) 

 
↓जेवताना तोडंात घास घेणे 

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

 
↓मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची सवय 

 
↓वाढ आिण पोषण(कुपोषण िकंवा चुकीचे पोषण) 

 
↓मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा 
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o शरीरातील दोष (उदा. तोडंाला झालेला लकवा) 
o शारी�रक वाढीचा मंद वेग (उदा. बालक वेळ�ा आधी ज�ाला येणे) 
o म�दूची दुखापत (उदा. सेरेब्रल पाल्सी असलेले मूल) 
o �ायंूचा कमकुवतपणा िकंवा कडकपणा (उदा. डाऊन िसंड� ोम िकंवा सेरेब्रल पाल्सी असलेले मूल) 
o �ायंूम�े सम�य नसणे(उदा, सेरेब्रल पाल्सी असलेले मूल) 
o वै�कीय श�िक्रया (उदा. ग�ातून �वासनिलकेला रंध्र पाडणे, नाका�ारे अ� दे�ासाठी नाकातून पोटात 

घातलेली नळी.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामा�पणे पेय तोडंातून 
िगळताना, ठसका न लागता 

अ�निलकेतून जाते.  

चुकीचे िगळले गेल्याने पेय 
अ�निलकेत न जाता 

�वासनिलकेतून फु�ुसाकडे 
जाताना ठसका लागतो.  
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िगळताना येणाऱ्या सम�ा ओळख�ासाठी काही ल�णे 

 

िच�े आिण ल�णे  
 

वण�न )कसे िदसते यासाठी(  
 

 
खोकणे िकंवा तोटरा बसणे 

 

 
िगळताना मुलाला खोकला येतो िकंवा घसा दाटून तोटरा बसतो.  

गुरगुर आवाज येणे िकंवा �वास लागणे  
 

िगळताना िकंवा िगळल्यावर मुला�ा बोल�ाचा िकंवा �वासाचा गुरगुर असा 
आवाज येतो.  

अ�स्थपणा�ा तक्रारी  
 

जेवल्यावर िकंवा जेवताना म�े म�े मुलाला अ� घ�यात अडकल्यासारखे 
वाटते, �ामुळे दुखते आिण कधी कधी अ� उलटून पु�ा तोडंात येते  

डो�ात पाणी येणे  
 

 
िगळताना मुला�ा डो�ात पाणी येते.  

चेहऱ्याचा रंग बदलणे  
 
 
 

 
िगळताना िकंवा िगळल्यावर मुलाचा चेहरा िफकट, लाल, िनळाजांभळा पडतो 

ताप  
 
 

 
जेवताना ताप येतो.  
 

वाकुल्या दाखवणे  
 
 

 
कधी कधी मुलं जेवताना तोडंं वेडीवाकडी करतात.  

�वासात फरक पडणे  
 

मुला�ा �वासो�वासाचा वेग बदलतो. तो अितशय वेगाने िकंवा मंदगतीने 
�वास घेऊ लागतो. कधी कधी जोरात आवाज क�न िकंवाओरडून �वास 
घेतो.  

फु�ुसात संसग�  
 

 
फु�ुसात िकंवा �वासनिलकेत संसग� होतो.  
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सव�  वयोगटासाठी िगळ�ा�ा सुरि�त प्रकारा�ा सूचना  

 
 

सूचना १  
प्र�ेक मुलाचं वेगळेपण ल�ात घेऊन �ा�ासाठी आधाराची गरज ठरवा.  
मुलं जसजशी मोठी होतात तसं �ांचं िगळ�ाचंकौशल्य बदलत जातं. �ांना कमी िकंवा अिधक आधाराची गरज लागू 
शकते. प्र�ेकाची वैय��क काळजी घेणं आव�यक आहे आिण गरजेप्रमाणे आपली प�तीतबदल करणे यो� ठरते.  

सूचना २  

 
जेवताना मुलाची सुयो� �स्थती असणं मह�ाचं आहे  
जे�ा मुलाची िगळ�ाची सुर�ा, काय��मता आिण आरो� िटकवून ठेव�ाची वेळ येते ते�ा मुलासाठी जेवताना सुरि�त 
आिण आरामदायक �स्थती शोधणे आव�यक असते.  
 

सूचना ३ 

 
छोटे आिण सावकाश  
मुलाला भरवताना छोटे छोटे घास भरवा िकंवा पेयाचे छोटे घोट �ा. �ाला सावकाश भरवा. िजतके छोटे घास िकंवा 
घोट आपण देऊ िततकं मुलासाठी िगळणं सोपं आिण सुरि�त होईल.  
 

सूचना ४  
 
अ�ाची आिण पेयाची घनता यो� ठेवा.  
पेय खूप दाट असू नये आिण अ� बेताचं घ� असावं. मुलाला आरामात िगळता यावं �णून काहीवेळेला पदाथ� कमीजा� 
घ� पातळ करणं चांगलं.  

सूचना ५  
 
मुलाला भरव�ाची प�त बदला. .  
कधीकधी मुलाला भरवताना बूच िकंवा कप गरजेप्रमाणे बदलावे लागते. कधी बस�ाची जागा खुच� बदलावी लागते. 
जेवण अिधक सुरि�त आिण आरामदायी हो�ासाठी या काही छो�ा गो�ी अव�य करा�ा.  

सूचना ६ 
 
चांगले सकारा�क संबंध असतील तर मुलं आनंदाने िशकतात.  
जेवताना मुलाशी छान ग�ा मारणे हा जेवण चांगले कर�ाचा उ�म माग� आहे.  
 

सूचना ७ 

 
सुयो� गो� शोधून काढणं हे अितशय िजिकरीचं काम आहे हे नेहमी ल�ात ठेवा.  
एखा�ा मुलासाठी काय उ�म आिण सुरि�त आहे हे शोधून काढ�ासाठी संगोपाकला अनेक प�ती वाप�न पाहा�ा 
लागतील. �ातलीच एखादी सुयो� ठरेल. यासाठी वेळ �ा, िनरी�ण करा. मूल कसा प्रितसाद देतंय, �ाला आणखी 
काही छोटे बदल हवेत का? या सग�ा गो�ीकंडे ल� �ा.  
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अंितम िवचार  

जे�ा िगळ�ाची सम�ा उ�वते ते�ा ती ओळखणं आिण मुलांसाठी िगळ�ाची यो� 
माग�दश�क त�े पाळणं हे सुरि�त आहार पध्दतीचंा एक मह�पूण� घटक आहे. प्र�ेक मुलाचे 

आरो� आिण कल्याण मुला�ा गरजा भागवणाऱ्यासमजूतदार, आधार देणाऱ्या आिण मुला�ा गरजेला 
त�रतेने धावून येणाऱ्या संगोपकावर अवलंबून असते. तु�ाला एखादे मूल नीट िगळत असल्याचीखात्री वाटत नसेल 
तर इतरांची मदत �ा. आपल्या अडचणी आिण प्र�न इतर संगोपक आिण गटातले सहकारी यां�ाशी चचा� क�न 
सोडवले तर प्र�नांना यो� पया�य िमळतो आिण आपल्यावरचा ताण हलका होतो. याचे न�ीच चांगले प�रणाम होतात.  
 
 

सुरि�तपणे िगळताना अ� आिण पेया�ा घनतेब�लअिधकमािहतीसाठीप्रकरण १ िवभाग ९, 
प�रिश� ९क चा संदभ� वापरा.  

पदाथा�त यो� तो बदल कर�ाची िविश� मािहती तु�ाला प्रकरण प�रिश� ९ इ म�े िमळेल.  
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िवभाग १. ३ : �ान�िद्रयांची मूलत� 
 

 

�ान� िद्रय �णजे काय? 

�ान�िद्रयां�ारे आपल्याला भोवती�ा जगाचे �ान िमळते. हे िमळालेले �ान वेगवेग�ा पेशी�ंारे संदेशांमाफ� त म�दूकडे 
पाठवले जाते. वेगवेग�ा पेशीचंा समूह, �ांचे संदेशवहनाचे माग� आिण म�दूतील िविवध भाग यांची िमळून म�ासंस्था 
बनते. भोवती�ा जगाची जाणीव आपल्याला वेगवेग�ा �ान�िद्रयांकडून होते.  

①  बघणे(��ी) 
②  ऐकणे (शु्रती) 
③  वास घेणे (घाण�िद्रय) 
④  चव घेणे (जीभ आिण तोडं) 
⑤  �श� आिण जाणीव (�चा) 
⑥  सांधे आिण �ायंूची जाणीव (शारी�रक हालचाल) 
⑦  तोल सांभाळणे आिण हालचाल करणे ( शारी�रक सम�य) 
⑧  शरीरांतग�त जाणीव ( आतील संवेदना) 

 
प्र�ेक मुलाची संवेदन �मता ही वेगळी आिण एकमेव असते. मुलाला कोण�ा संवेदना जा� आहेत 
आिण कोण�ा कमी हे जाणून �ायची जबाबदारी संगोपकाची असते. मुलाला एखा�ा संवेदनेबाबत 
काही अडचण असेल तर ती ओळखून �ा अडचणीवंर मात करणे आिण जेवण तसंचं दैनंिदन जीवन 
सुखकर कसं होईल हे पाहणे संगोपकाला अिनवाय� असते.  

 
 

 

 

 

 

संवेदनांचे प्रकार  

माणसाची संवेदनप्रिक्रया घडवणाऱ्या 
िनरिनरा�ा आठ संवेदना असतात.  
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संवेदना  वण�न  उदाहरण  
 

 बघणे (��ी )  
 

डो�ां�ा �ारे िमळणारी मािहती.  
जे बघतो ते.   प्रखर प्रकाश, मंद प्रकाश, रंग, आकार, चेहरे, वेगवान िकंवा 

हळू हालणाऱ् या व�ू, व�ू आिण चेहरे यांचे अंतर (जवळ 
िकंवा दूर) इ.  

ऐकणे (शु्रती) 
 

 
कानां�ारे िमळणारी मािहती.  

जे ऐकतो ते.  
 

मोठे आिण बारीक आवाज, बोलणे, संगीत, उ� प�ीतले आिण 
खाल�ा प�ीतले आवाज इ�ादी.  

वास घेणे (घाण�िद्रय)  
नाका�ारे िमळणारी मािहती.  

वास घेणे  तीव्र आिण मंद वास, सुगंध आिण दुग�ध, लोकांनी वापरलेले 
स�ट, अ�र, जागा आिण अ�पदाथ�, पेयाचे वास  

चव घेणे (जीभ आिण तोडं)  
 
 

जीभे�ारे िमळणारी मािहती. आपण जे 
खातो िकंवा िपतो �ाब�ल.  

गोड, आंबट, कडू, ितखट, खारट अशा िविवध चवी 

�श�, जाणीव (�चा) 
 

�चे�ारे िमळणारी मािहती. �चेला 
�शा�तून जाणवणारी संवेदना हलका �श�, �चेवर दाब, ताप, वेदना, कंप, िविवध �श�-

मऊ, खडबडीत, खरखरीत, गुळगुळीत, कडक 

तोल आिण हालचाल  
(शारी�रक सम�य) 

 

िविवध हालचालीतून शरीराला िमळणारी 
मािहती. शरीर मागे पुढे, खाली वर होताना, 

कडेला झुकताना, िफरताना, वळताना 
होणारी जाणीव .  

डुलणे, हेलकावे घेणे, झोके घेणे, वळणे, उ�ामारणे, िगर�ा 
घेणे, उभे राहणे, बसणे, तोल सांभाळणे इ.  

सांधे व �ायंूची जाणीव  
(शारी�रक हालचाल) 

 
सांधे आिण �ायंू�ा हालचालीतून 

िमळणारी मािहती(शरीर वेगवेग�ा�स्थतीत 
आिण िविवध गो�ी�ंा साि��ात असताना 

होणारी जाणीव) 

 
बसणे, चालणे, पळणे, रांगणे, चढणे, पाय आपटणे, उ�ा 
मारणे, टा�ा वाजवणे, जड व�ू ओढणे, ढकलणे, व�ू 

उचलणे आिण घेऊन जाणे इ.  

शरीरांतग�त जाणीव  
 (शरीरातील संवेदना) 

 

 
एखा�ाची शारी�रक �स्थती शरीरांतग�त 

गो�ीमुंळे जाणवणे.  

 
तहान, भूक, समाधान, �दयाची धडधड, �वासाची गती, ताप, 

शी-शु ची जाणीव  
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आपल्या �ान�िद्रयां�ा �ारे िमळणाऱ्या संवेदनांची ही िविवध उदाहरणे होत. भोवताल�ा वातावरणातून िमळणाऱ्या या 
संवेदना िकंवा ही जाणीव मुला�ा दैनंिदन जीवनावर प�रणाम करते, अगदी जेवणावर सु�ा ! 
 

 

 

जेवताना िमळणाऱ्या संवेदना /जाणीवा  
 

जाणीव होणारे �ान�िद्रय 

खोलीत असलेला प्रखर प्रकाश .  बघणे (��ी) 

रंगीत वाटीत िदलेले खाणे  बघणे (��ी) 

भोवती�ा मुलांचा कलकलाट  ऐकणे (शु्रती) 

एखा�ा खुच�त, बैठकीवर 
जेवायला बसल्यावरआपल्याला कसे वाटते.  

 
�श�, जाणीव(�चा) 
सांधे आिण �ायंूची जाणीव 
(शारी�रक हालचाल), तोल आिण हालचाल  
(शारी�रक सम�य) 

एकत्र जेवताना संगोपकाचा हसरा चेहरा बघणे(��ी) 

घास घेताना अ�ाचा येणारा सुवास                        वास घेणे (घाण�िद्रय) 

अ�ाची चव                        चव (जीभ आिण तोडं)  

हाताने खाताना हाताला आिण तोडंात अ�ाची होणारी जाणीव .                        �श�, जाणीव(�चा) 

जेवाय�ा आधी पोट �रकामे वाटते पण जेवल्यावर मात्र 
भरल्यासारखे वाटते  

                     
                      अंतग�त जाणीव (शरीरातील संवेदना ) 

 
 

 

जेवणे अितशय संवेदनपूण� कृती आहे. 
�णूनच आपल्या संवेदना, जाणीव 

आपल्या जेवणावर कसा प�रणाम करतात 
हे जाणूनघेणं मह�ाचं आहे.  
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�ान�िद्रय इतकी मह�ाची का आहेत? 
प्र�ेकाची �ान ग्रहण कर�ाची �मता वेगवेगळी असते. �ान िमळव�ाची ही �मता मुला�ा िवकासावर मोठा प�रणाम 
करते. भोवतलाचं जग जाणून �ायला मदत करते. रोज�ा जीवनातील घटना उदाहरणाथ�, जेवणखाण यावरही प�रणाम 
करते. वेगवेग�ा वासाचं, चवीचं अ� िमळालं तर जेवण आनंददायी होतं तेच वाईट �चीची जाणीव भूक मारते. जेवणात 
आनंद िमळत नाही.  

 

मुलाचे जेवण आनंददायी हो�ावर �ान�िद्रयां�ारे होणाऱ्या जािणवांचा खूप मोठा प्रभाव पडतो. 
  

रोज�ा गो�ी िशकणे आिण �ात प्रगती 
करणे 

o मुलांना रोज करा�ा लागणाऱ्या गो�ीचंी मािहतीिविवध �ान�िद्रयांकडून िशकता 
येते . 

o �ान�िद्रयांकडून वेगवेगळी मािहती कशी िमळवायची आिण �ाला कसा 
प्रितसाद �ायचा हे मुलांना िशकवते. 

o मुलांना �ां�ा �तः�ा �ान�िद्रयांिवषयी िशकवते. (प्राध�क्रम, आवड िनवड ) 

 
जगाकडे पाह�ाचा ��ीकोन तयार करते 
 
 

o मुलांना �ां�ा प्रगतीत मदत क� शकेल अशा िविवध मािहतीचा अनुभव 
घे�ाची संधी िमळवून देते. 

o आयु�ात नंतर येणाऱ्या अनुभवांसाठी मुलांना तयार करते. 

 
�ा� आिण आरो�  

 
 

 
o �तः�ा गरजा ओळखून �ा �तः पूण� कर�ाचा प्रय� कर�ाची संधी 

िमळवून देते. 
o मुलांना िशक�ाचा अिधक समृ� अनुभव घे�ाची संधी िमळते. 
o मुलां�ा सवा�गीण िवकासाला हातभार लावते. 

 
 

 

 
मुलांना गभा�वस्थेतच �ां�ा �ान�िद्रयांची जाणीव होते आिण ते�ाच �ांचे िश�ण सु� 
होते ते ज� घे�ा�ा �णापय�त.  

 

 

�ान�िद्रयांचे फायदे 
 

ते कसे िदसतात याचे वण�न 
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�ान� िद्रयांची जाणीव  – अितसंवेदनशील आिण कमी संवेदनशील �ान� िद्रय  

मुलांना अितसंवेदनशील िकंवा कमी संवेदनशील जाणीव असू शकते. आपण �ांना ‘�ान�िद्रयांची जाणीवʼ असं �णूया. 
एखा�ा गो�ीचे �ान होत असताना मुलांना कधी जा� प्रो�ाहन िमळेल तर कधी कमी, हे �ा�ा भोवती�ा 
वातावरणावरअवलंबून आहे. ही संवेदनशीलता मुला�ा जेवणावर प�रणाम क� शकते �णूनच संगोपकाने मुलाला 
याबाबतीत काही अडचणी आहेत का, हे जाणून घेणं आिण यावर उपाय शोधणं आव�यक असतं.  

 

मुलाला �ान� िद्रयांची संवेदनशीलता असू शकेल हे दाखवणारी काही ल�णे . 
 

o खोकणे, गुदमरणे, ग� होणे, थंुकणे, अ� आिण पेय उलटून काढणे, िवशेषतः जे�ा नवीन चवीचं िकंवा वासाचं 
खाणं िदलं असेल ते�ा.  

o नवीन वास िकंवा चवीतील बदल चटकन �ीकारता येत नाही.  
o अंगिव�ेप करणे िकंवा चेहरा वेडावाकडा करणे, अ� दूर ढकलणे  
o एखादा पदाथ�/पेय �ाचा रंग, वास, चव िकंवा ��प बघून खा�ाचे टाळणे  
o नावड�ा खा�ािप�ाला �� नकार देणे.  
o जेवायला गरजेपे�ा जा� वेळ लागणे (३०-४० िमिनटांपे�ा जा�).  
o जेवताना जा� मोठा घास िकंवा पेयाचा मोठा घोट घेणे.  
o अ�ाचा घास तोडंात जा� वेळ ध�न ठेवणे(�तः�ा नकळत ).  
o अ�, पेय िकंवा लाग तोडंातून बाहेर गळत राहणे (�तः�ा नकळत) .  
o जेवताना वारंवार रडणे, गोधंळ घालणे आिण िकरिकर करणे.  
o जेवता जेवता मधेच वारंवार झोपी जाणे 
o ध�न ठेवून जेवायला घालावे लागणे(हात दाबून ठेवून)  
o �श� कर�ाचे टाळणे(िवशेषतः हळूवार �श� )  

 
 
अित संवेदनशीलता (तीव्र जाणीव) : एखा�ा गो�ीला मूल आपल्या अपे�ेपे�ा तीव्र प्रितसाद देत असेल 
तर ती अितसंवेदनशीलता आहे.  
 

 
 
 

 
  

 

सेरेब्रल पाल्सी असलेली मुलं अितसंवेदनशील असल्याचं 
िदसून येतं.  
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अितसंवेदनशील जाणीवांची काही सामा� उदाहरणे  
①  �शा�ने िकंवा आवाजाने वारंवार दचकणे.  
②  िहसका देणे, अंग आखडून घेणे िकंवा �श� टाळणे (िवशेषतः हळूवार �श�).  
③  संगोपक खायला घालत असताना अंग ताठ करणे.  
④  कलकलाट असताना कान झाकून घेणे.  
⑤  गद��ा आिण गडबडी�ा िठकाणी डोळे बंद क�न घेणे िकंवा झोपी जाणे.  
⑥  ताटात एकावेळेला कमी पदाथ� असलेले आवडणे.  
⑦  नवीन चवीला िकंवा वासाला नापसंती दश�वणे.  
⑧  िविश� पदाथा�ना नापसंती दश�वणे, ताट ढकलणे, तोडंं वेडीवाकडी करणे, अ� उलटून काढणे.  
⑨  गडबड गोधळ असलेल्या िठकाणी अंगाला हेलकावे देणे िकंवा अंग घुसळणे, हातपाय हलवणे.  
⑩  कमी सहनशीलता – कोण�ाही गो�ीने सहज दुखावला जातो.  

 
 
कमी संवेदनशीलता (कमी जाणीव) : एखा�ा गो�ीला मूल आपल्या अपे�ेपे�ा कमी प्रितसाद देत 
असेल तर ती कमी संवेदनशीलता आहे.  
 
 

कमी संवेदनशील जाणीवांची जाही सामा� उदाहरणे  
①  �शा�ला िकंवा आवाजाला कमी प्रितसाद देणे .  
②  संगोपकाकडून घ� धर�ाची, मोठी मार�ाची िकंवा आवळ�ाची  

अपे�ा करणे. खडबडीत, कडक खेळणी खेळणे. व�ू आिण लोकांम�े 
धडपडणे.  

③  एका वेळेस मोठा हास तोडंात घेणे आिण �ामुळे तोटरा बसणे, उलटी होणे 
िकंवा गुदमरणे 

④  जा�ीचे अ�, पेय िकंवा लाळ अंगावर पडलीये िकंवा तोडंात साठलीय हे ल�ात न येणे 
⑤  मऊ, ओलसर �शा�पे�ा कडक, कोरडा �श� आवडणे.  
⑥  चिव� अ� आवडणे  
⑦  खूप सहनशीलता- �तःला त्रास क�न घेतील पण चेहऱ्यावर दुःख िकंवा वेदना दाखवत नाहीत.  

 
�ान�िद्रयांकडून िमळणाऱ्या �ानामुळे एखादे मूल अितसंवेदनशील िकंवा कमी संवेदनशील होऊ शकते. हे �ा�ा 
भोवती�ा वातावरणातून िमळणाऱ्या पे्ररणांवर अवलंबून आहे. ही संवेदनशीलता मुला�ा जेवणावर आिण िदनक्रमावर 
प�रणाम क� शकते �णूनच संगोपकाने मुलाला याबाबतीत काही अडचणी आहेत का, हे जाणून घेणं आिण यावर उपाय 
शोधणं आव�यक असतं.  

 

डाउ� िसंड� ोम असलेली मुलं  
कमी संवेदनशील असल्याचं िदसून येतं.  
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मुला�ा िवकासात मदत करणाऱ्या िकंवा बाधा आणणाऱ्या, आपल्या भोवती असलेल्या घटकांची मािहती खाली देत 
आहोत.  
 

प्रकाश प्रखर िकंवा मंद, बाहेरचा नैसिग�क उजेड िकंवा िदवे, चमकदार प्रकाश देणारे िदवे इ�ादी 

खोलीची सजावट रंगीत िभंती, िभंतीवर लावलेला कागद, िचत्र, फोटो, �खड�ा इ�ादी 

आवाज संगीत, बोल�ाचे आवाज, टी�ीचा िकंवा खेळ�ाचा आवाज, र�ावरचे, घराबाहेरचे आवाज, 
मशीनचे आवाज, इतर मुलांचे आवाज इ�ादी  

वास अ�, पेय, अ�र, साबण, धूर, घाणेर�ा च�ा, कचरा, शरीराचे वास इ�ादी  

�श� जवळ घेणे, झुलवणे, च�ी बदलणे, कपडे बदलणे, हात आिण चेहरा पुसणे, कुरकुरीत पदाथ� इ�ादी  

चव अ�, पेय, मसालेदार, गोड, ितखट, आंबट इ�ादी  

हालचाली डुलणे, झोके घेणे, रांगणे, चालणे, उ�ा मारणे, थोपटणे, फुदकणे, वाहनावर चढणे, कडेवर बसणे, 
उचलून घेणे, च�ी बदल�ासाठी धरलेले असणे इ�ादी,  

 
एखा�ा मुलाला संवेदनशीलता का असू शकते? 

म◌ूल संवेदनशील असण्याची बरीच करण ेआहते. संगोपकाला ती मीिहती असतील िकंवा नसतीलही. पण एक 
काळजीवाहक िकंवा पालक �णून आपल्याला संभा� कारणं आिण �ांची ल�णं मािहती असणं गरजेचं आहे, इतकंच 
नाही तर मूल �ा कारणांना जेवताना िकंवा इतर वेळेला सु�ा कसा प्रितसाद देतंय या कडे ल� ठेवायला हवं. यातून 
मुलाला जाणून �ायला मदतच होणार आहे.  
 
मूल संवेदनशील अस�ाची काही सामा� कारणे : 

o मूल वारंवार आजारी पडणे, नेहमी दवाखा�ात जावे लागणे िकंवा हॉ�ीटलम�े भरती करावे लागणे(�म�ता, 
��ीदोष, श्रावण दोष )  

o वेळेआधी लवकर ज�ाला आलेले मूल 
o मुलाला औषधे आिण /िकंवा अल्कोहोल �ावे लागणे  
o शारी�रक �ंग(िवशेष ल�णे, दुभंगलेले ओठ िकंवा टाळू ) 
o �ायू आिण म�दुसंबंधीआजार (सेरेब्रल पाल्सी) 
o िवकासातील अ�मता(डाउ� िसंड� ोम) 
o सामािजक, भाविनक आिण वातावरणातील घटक(कमी अनुभव, त्रासदायक अनुभव,जेव�ाची जबरद�ी, 

सकारा�क आिण यो� काळजी न िमळणे) 
o वारंवार नाक चोदंणे (यामुळे वास आिण चव समज�ाची �मता कमी होते आिण �ामुळे जेवण जात नाही )  

 

सामा�पणे �ानदेणाऱ्या 
गो�ी 

 

उदाहरणे 
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�ान� िद्रयांसाठी मह�ाचे मु�े 

 

मह�ाचे मु�े 
 

ल�ात घे�ा�ा गो�ी 

 
 
 

मुलाचे बोलणे ल� देऊन 
ऐकणे  

o दैनंिदन कामात मूल कोण�ा गो�ीनंा जा� प्रितसाद देतं याचं िनरी�ण करा.  
o या िनरी�णानुसार मुलाची गरज ओळखून �ाप्रमाणे �ाचे रोजचे काय�क्रम ठरवा आिण ते नीट 

पार पाडा.  
o मुला�ा प्रितसादाकडे ल� ठेवा. एखा�ा गो� �ाला आवडतेय की नाहीहे तो काही 

ल�णांनीदाखवत असेल तर �ाची ज�र दखल �ा. आिण�ाप्रमाणे �ाला मदत करा,  .
उदाहरणाथ�,  

• मुलाचा प्रितसाद बघून िदनक्रमात काही बदल करा. �णजे गडबड असलेल्या 
खोलीत जर ितला अ�स्थ वाटत असेल तर एखा�ा शांत जागी नेऊन जेवायला 
घाला.  

 
 
 

वातावरण िनिम�ती करणे  

 
o जेवणा�ा वेळचे वातावरण मुला�ा गरजा ल�ात घेऊन ठेव�ाचा प्रय� करा. उदा.  

• मुलाला िवचिलत करणाऱ्या गो�ी िदवे िकंवा आवाज कमी करा  
• मुलाला शांतपणे नीट बसून जेवता यावं �णून मागे एखादं छान गाणं/संगीत लावा.  
• तीव्र वासा�ा अ�पदाथा�वर झाकण ठेवा . 
• �ा मुलांना हाताने खाणे आवडत नाही �ांना वाटी चमचे �ा.  
• मुलाला िवचिलत करणाऱ्या गडबड गोधंळ, गद� आिण हालचाल असले�ा 

जागेपासून लांब ठेवा . 

 

सेरेब्रल पाल्सी असलेला मुलगा �ा�ा 
संगोपकां�ा �शा�ला अितसंवेदनशील  

प्रितसाद देतो.  
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मुलाला तयार करणे  

o मुला�ा संवेदना ल�ात घेऊन जेवायला दे�ापूव� �ा�ा आवडी�ा गो�ी करा, उदा. : 
• आता लवकरच जेवायचे आहे हे �ाला समजू �ा. (“पाचच िमिनटात आपल्याला 

म� खाऊ खायचाय हं”) 
• “उठा, तयार �ा” चेहरा आिण शरीरा�ा काही कृती(प�रिश� ९ ज बघा) 
• दात घासणे  
• मुलाला डोलवणे, थोपटणे, उडवणे िकंवा हल�ा हाताने अंग रगडणे  
• मुलाचे �तःचे आिण इतरांचे जेवण �ाला दाखवणे  

 
 
 

संगोपकाची तयारी 

 
o जेवायला घालताना संगोपकाची बैठक आरामदायी असावी.  
o जेवायला घालताना शांत असावे. दीघ� �वास �ा, आवडीचं गाणं लावा आिण मुलाशी हळुवार 

पणे ग�ा मारा.  
o संवेदनशील मुलांना जेवायला घालणे हे िजकीरीचे आिण वेळखाऊ काम असते हे �ानात �ा.  

 
 
 

सुरि�त, िनयिमत आिण 
आरामशीर  

 

 
o जेवणा�ा प�तीत वारंवार बदल करणं टाळा. जेवणाची वेळ, जागा, खुच�, वाटी, चमचा 

श�तो बदलू नका. अगदी बदलायची वेळ आलीच तर एकावेळेला एकच गो� बदला.  
o मुलाला काय खाऊ िकंवा पेय देणार आहात ते दाखवा.  
o खाणंिपणं सावकाश �ा आिण कधीच बळजबरी क� नका.  
o आधी �ाला मािहती असलेलंच जेवण �ा आिण मग न�ा चवीचं िकंवा वासाचं खाणं देऊन 

बघा . 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

या मुलाला समृ� संवेदनांचा अनुभव आहे. तो िनवांत 
पडून हातातलं खेळणं चोखतोय. असा छान अनुभव 
घेणाऱ्या मुलाची संवेदना अिधक चांगल्या प्रकारे 
िवकिसत होते.  
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�त्येकमुलासाठी संवेदनेबाबत सूचना 

सूचना १ 
मुलाचे बोलणे ल�पूव�क ऐका मुलगा �ा�ा वत�नातून आिण प्रितसादातून �ाची संवेदना प्रकट करेल .�ा�ासाठी सव��म 
काय आहे हे �ालाच सांगू दे . 
 

सूचना २ 
 
तयारी िह गु�िक�ी आहे जेव�ा आधी मुलाची तयारी ही यश�ी जेवणासाठी आव�क बाब आहे .यासाठी मुलाची आिण 
संगोपकाची शारी�रक आिण मानिसक तयारी आिण यो� वातावरण असणे गरजेचे आहे . 
 

सूचना ३ 
 
प्र�ेका�ा आव�कता वेगवेग�ा असतात .प्र�ेक मुला�ा गरजा आिण प्राधा� वेगवेगळी असतात .आिण ती वेळोवेळी 
बदलत असतात . 
 

सूचना ४ 
 
आनंददायी जेवणाची िनवड करा .मुलाला मजेत खातािपता येतील असेच पदाथ� �ा �णजे जेवण आनंदाचं होईल .या आवड�ा 
खा�ासोबतच नवीन पदाथ� देऊन बघा �णजे मुलाची �ची वाढू शकेल आिण नवे खाणे तो आरामात खाईल . 

सूचना ५ 
 
ओळखी�ा गो�ीपंासून सु�वात करा .जे�ा नेहमीचा िदनक्रम िनयिमतपणे चालू असतो ते�ा मुलं म� मजेत असतात .
जेवणाची एकच प�त ठेवा .जेव�ाची जागा, खुच�, चमचा, ताटवाटी मुलां�ा ओळखीचं असू �ा .आधी नेहमीचं जेवण �ा 
आिणमग नवीन पदाथ� वाढा .हळूहळू नवीन पदाथा�साठी मुलाची तयारी करा . 

सूचना ६ 
 
एकावेळी एकच बदल करा .एकावेळी एक बदल कर�ाने मूल तो बदल चटकन �ीकारते .सगळे बदल एकदम के�ास 
�ाचं गोधंळ उडू शकतो .जेवताना, मुलाला नवीन चवीचंी ओळख क�न देताना पुरेसा वेळ �ा, घाई क� नका . 
 

सूचना ७ 
मुलांना शोधून काढू दे वेगवेग�ा आकार�ा, पोता�ा व�ू, गो�ी आिण अ�पदाथा�ची, चवीची मुलांना ओळख क�न �ा .
यातून �ांची �ची वाढायला खूपच मदत होते .मुलांना �ांची सगळी �ान�िद्रय वाप�न या गो�ीचंा अनुभव घेऊ दे िवशेषतः 
�ांना व�ू हाताळू �ा . 

सूचना ८ चांग�ा सकारा�क नातेसंबंध असताना मुलं उ�मरीतीने िशकतात .मुला�ा उ�म प्रगती साठी �ा�ाशी जेवताना आिण 
एरवीही छान आनंदी नातं िनमा�ण करा . 
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अंितम िवचार  

प◌्रत्येक मुलाची संवेदनशीलता त्याच्यासाठी अगदी खास असते. ही संवेदनशीलता कमी असो अगर 
जा� मुला�ा जेवणावर प�रणाम करते. जे�ा संगोपकाला मुला�ा संवेदनशीलतेची ओळख होते 

ते�ा �ा�ा प्राधा�क्रमानुसार आिण गरजेप्रमाणे तो मुलाला जगाचा अनुभव चांगल्या आिण सुरि�त 
रीतीने घे�ाची संधी देऊ शकतो. संवेदनशील तेबाबत काही अडचण आल्यास या पु��केचा न�ी वापर करा 

आिण इतरांशी चचा� करा.  
 

 
अिधक मािहतीसाठी प�रिश� ९ख आिण प�रिश� ९म वापरा.  
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िवभाग १. ४ :��पानाचे मह� 
 

��पान �णजे काय? 

स◌्तन्यपान �कंवा ज्याला स्तनपान, निस�ग असेही �णतात, ते �णजे बाळाला अ� दे�ाचा प्राथिमक माग� आहे. 
आईचे दूध हे बाळासाठी सवा�त पौि�क, आदश� भोजन असते . आई आिण बाळाम�े आव�यक असलेलेसंबंध श� 
तेव�ा लवकर िनमा�ण कर�ाचा �नपान हा एक प्रभावी माग� आहे. सामािजक मा�ता असलेल्या सव� माता 
�ावहा�रकपणे �नपान देऊ शकतात. ६ मिहने िकंवा �ापे�ा कमी वया�ा मुलांसाठी केवळ �नपान 
दे�ाची(मुलाला फ� आईचे दुध देणे कोणतीही पूरक पावडर,पाणी, अ� िकंवा इतर पेये नाही) जोरदार िशफारस 
केली जाते. या वेळेनंतर, आईचे दुध घेणे सु� ठेवून मुलांनावयानुसार पूरक आहार दे�ास सुरवात करतायेऊ 
शकते.  
 

 
 
 
“मुला�ा आरो�पूण� जीवनासाठी �नपान हा अितशय प्रभावी आिण खात्रीशीर माग� 
आहे” – जागितक आरो� संघटना, २०१८  
 
 

  

 

 

�नपान �ायला कधी सु�वात करावी? 
बाळज�ालाआल्यापासूनपिहल्या तासात 
श�तो लवकरात लवकर आईने बाळाला 

�नपान�ावे.  
 
 



िवभाग १. ४ :��पानाचे मह� 
 

38 

�नपानाचे मह� काय? 

बाळासाठी आईसाठी 
 

पूण� आिण यो� पोषण देते दोन गरोदरपणातअंतर वाढव�ास मदत करते. 

म�दू�ा िवकासाला मह�ाचा हातभार लावते. बाळंतपणात झालेली झीज लवकर भ�न काढायला मदत 
करते 

रोग आिणआजारपणापासून संर�ण देते. कॅ�र आिण इतर आजारांचा धोका कमी करते. 

आजारपणातून लवकर बरे हो�ास मदत करते बाहेर�ा अ�ापे�ा कमी खच� येतो. 

मृ�ूचा धोका कमी होतो. सोयी�र आिण वेळ वाचवणारी प�त)मुलाला �ा आिण 
पाजा, बाटली वगैरे काही तयारी नको( 

वाढ, पोषण आिण �ा� िटकवायला मदत करते ��ते�ा जबाबदाऱ्या टाळते  ) बाट�ा धुणे इ�ादी( 

आईशी लवकर घ� नातं िनमा�ण �ायला मदत करते आईला समाधान िमळते आिण मुलाशी नातं घ� �ायला मदत 
करते 

 

�नपान आिण आईचं दूध आई आिण मूल दोघांना दीघ�काळासाठी फायदेशीर ठरते. आई�ा दूधातसंपूण� पोषण 
असते. मुला�ा सवा�गीण वाढीसाठी, आई आिण बाळ दोघांना आजारापासून दूर ठेव�ासाठी आिण दोघांचे जीवन 
सुरि�त कर�ासाठी अितशय उपयु� आहे. यासाठी काहीच जा�ीचा खच� येत नाही. मूल आिण आईचं नातं �ढ 
हो�ास मदत होते आिण �ामुळे मुला�ा िवकासाला चालना िमळते, �णूनच �नपान आिण आईचे दूध अितशय 
मह�ाचे आहे.  

 
 
�नपान िमळाले�ा मुलांना दमा आिण अॅलज� हो�ाची श�ता कमी असते .�ांना 
जुलाब, �ासाचे आजार आिण कानाचा संसग� कमी प्रमाणात होतात.  

 
 

 

 

 

स◌्तनपान आिण आईच्या दधुाच ेफायद े
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एखा�ा मुलाला �नपान िकंवा आईचे दूध न िमळ�ाची कारणे काय असावीत? 

एखा�ा मुलाला �नपान िकंवा आईचं दूध न िमळ�ाची बरीच कारणे असू शकतात. कधी ही कारणे आपल्याला 
समजतात तर कधी नाही. एक काळजीवाहक �णून आपल्याला या संभा� कारणाबाबत जाग�क असायला हवं 
आिण मुलाला तसंच आईलाही आधार �ायला हवा. समजा जर खाली िदलेल्या कारणांपैकी एखादं कारण असेल तर 
बाळाला आईचं दूध िमळणारच नाही असं नाही. आजारी असलेल्या मुलांना आई�ा दुधाने िकंवा �नपान िदल्याने 
जा� फायदा होतो. थोड�ात काय तर �ांना �नपान कर�ात काही अडचणी असतील िकंवा तशी संधीच 
िमळाली नसेल.  
 

बाळाला �नपान करताना मदतीची गरज असू शकते िकंवा �ाला दूध िमळतच  
नाहीये याची सामा� कारणे: 

①  आजारपण, वेळेआधी ज�ाला आल्यामुळे आईपासून दूर राहावे लागणे इ�ादी  
②  रोग िकंवा आजारपणामुळे आईला बाळापासून दूर राहावे लागणे  
③  शारी�रक दोष, उदा. काही ल�णे, फाटलेले ओठ िकंवा टाळू 
④  �ायू आिण म�दू संबंधी आजार(सेरेब्रल पाल्सी) 
⑤  मुला�ा िवकासातील अडथळे(डाउ� िसंड� ोम ) 
⑥  सामािजक, भाविनक िकंवा वातावरणातील घटक (बाळाला आई नसणे, आईचा प्राधा�क्रम वेगळा असणे, 

तीवेग�ा कामात गंुतलेली असणे) 
⑦  शै�िणक आिण सामािजक आधाराचे घटक (आईला �नपान कसे �ावे हे मािहती नसणे, आईला 

समाजाकडून िकंवा कुटंुबाकडून आधार नसणे) 
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या बाळाचे ओठ आिण टाळू ज�तः फाटलेली 

असल्याने �नपान करणे अवघड झाले.  

 
हे छोटं बाळ ठरलेल्या वेळे�ा खूप आधी 
ज�ाला आलं. अश� असल्याने �ाला 
आईपासून दूर ठेव�ात आलं. नाजूक 
असल्याने �नपान करणं श� न�तं.  

 

या बाळाला ज�ा�ा वेळी सोडून दे�ात आले 
आिण अनाथ बाळांची काळजी घेणाऱ् या एका 

खास संस्थे�ा देखरेखीखाली ठेवले गेले. ितची 
आई गे�ामुळे ितला �नपान िकंवा आईचे दूध 

िमळू शकले नाही.  
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�नपान आिण आई�ा दुधाची काळजी  

जरी �नपान आिण आईचे दूध आई आिण ित�ा बाळासाठी बरेच फायदे देत असले तरी आईने आपल्या बाळाला 
�नपान आिण / िकंवा आईचे दूध देऊ नये याची काही कारणे आहेत.  
 

आईने बाळाला �नपान अिजबात देऊ नये याची काही सामा� कारणे : 

o एचआय�ी(human immunodeficiency virus)ग्र� आईने- 
o १मूल सहामिह�ाचंहोईपय�त अिजबात �नपान देऊ नये 
o २ �नपान करव�ा�ा काळात ती अँटीरेट� ो�ायरल औषधे घेऊ शकत नाही िकंवा घेत नाही.  
o आईला टी-सेल िलम्फोट� ोिपक िवषाणूचा(प्रकार 1 िकंवा 2 )संसग� आहे . (ल�िगक संपका��ारे, र� 

संक्रमणामुळे िकंवा एकच सुई अनेक जणांनी वापर�ाने पसरणारा, कक� रोगाला कारणीभूत होणारा एक 
िवषाणू).  

o आई कोकेन, पीसीपी अशी गंुगी आणणाऱ्या मादक द्र�ांचे सेवन करते.  
o बाळाला गॅले�ोजेिमया हा आजार असणे (एक दुिम�ळ िवकार �ामुळे आई�ा दुधाचे पचन होऊ शकत 

नाही) 
 
आई बाळाला ता�ुरते काही काळ दूध पाजू शकत नाही पण ती �ाला दूध देऊ शकते.  

o आईला �यरोग झाला आहे आिण ितला 
o कोणतेही उपचार िमळत नाहीत.  
o बाळंतीण हो�ा�ा २ ते ५ िदवस आधी ितला 
o कांिज�ा झाल्या असल्यास.  

 
आई बाळाला ता�ुरते काही काळ दूध देऊ शकत नाही पण नंतर ती �ाला दूध पाजू शकते. 
काही कारणे- 

o संसग� झालेल्या प्रा�ाकडून िकंवा प्राणीज� पदाथा�तून जीवाणू मुळे होणारा  
o (Brucellosis)आजार झाला असेल आिण �ावर ितला काही औषधोपचार िमळत नसेल तर  
o आईला एचएस�ी संसग� (हप�स िसम्�े� िवषाणू) असून �नावर 

जखम आहे 
o आई रेिडओफामा��ुिटक� घेत आहे (रोगाचे िनदान 

कर�ासाठी िकंवा उपचार कर�ासाठी वापरली 
जाणारीरेिडओअॅ��� औषधे) 

o आई बाळाला हानी पोहचू शकेल अशी काही िविश� 
औषधे घेत आहे (अ�लॉईड्स, अँिटिनओ�ा���, 
काही अँटीकॉन्��ंट्स आिण साय�ो�ो�रन, 
अिमओडेरॉन आिण िलिथयम) 
 

 
 

�नपान न देताही आई बाळाला �तःचंदूध 
देऊ शकते .हाताने िपळून िकंवा पंपाने �नातून दूध 
ओढून काढून ते बाटलीत भ�न बाळालादेता येते   .  

�यरोग असले�ा माता 
�ां�ावर कमीतकमी 2 
आठव�ांपय�त उपचार 
झालेला अस�ासआिण यापुढे 
�ांना संसग� नाही असे 
समज�ावर �नपान करवू 
शकतात 
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�नपान करतानाची सामा� �स्थती  

बाळाला �नपान दे�ाना बऱ्याच �स्थतीतदूध पाजता येते. सामा�पणे आढळणाऱ्या �स्थती या पु��केत िदल्या 
आहेत. प्र�ेक आई आिण मुलाला कोणती �स्थती (एक /अनेक)यो� वाटतेय हे �ांनाच ठरवू दे. प्र�ेक �स्थतीचे 
काही फायदे आहेतच पण एक फायदा मात्र सव� �स्थतीनंा लागू होतो तो �णजे आई आिणमुलाची जवळीक. जे�ा 
आई न�ाने बाळाला दूध पाजू लागते ते�ा सु�वातीला काही िदवस ितला आधाराची गरज वाटू शकते. तरीपण 
काही मुलं लवकरच �न चोखायला िशकतात आिण सु�वातीपासूनच छान दूध िपतात. पण बऱ्याच मुलांना हा 
सम�य जमत नाही आिण इथे आधार मोलाचा ठरतो.  

 
आ�ाची �स्थती जर आई िकंवा बाळाला यो� वाटत नसेल तर दुसरी �स्थती घेऊन 
बघायला काहीच हरकत नाही .काहीवेळा आया �ांना यो� वाटेपय�त िविवध �स्थती 
घेऊन बघतात . 

 
दूध पाज�ाची �स्थती कशी िनवडावी? 

आई आिण बाळासाठी �नपान दे�ाची सव��म �स्थती आपल्याला - 
①  बाळाला �न तोडंात घे�ासाठी मदत करते, �ामुळे �ाला जा�ीतजा� दूध िमळू शकते.  
②  �न िकंवा �नाग्राला जखम झाली असल्यास, �नदाह होत असल्यास दूध पाजणे टाळा.  
③  बाळाचे वजन पुरेसे वाढायला मदत िमळते.  
④  आई आिण मुलासाठी �नपान आरामदायी होते .  
⑤   दीघ�काळ �नपान दे�ासाठी आईला मदत करते.  

 

 

बाळ �नाशी िचकटलेले असेल तर ते सहज दूध 
िपऊ शकते आिण �ाचे पोटही छान भरते. या 

जवळीकीमुळे आईला अ�स्थता ये�ाची 
श�ता कमी होते.  
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पाज�ासाठी कुशीत घेणे 

o आईने आरामशीर �स्थतीत बसावे.  
o बाळ आईकडे तोडं क�न प�डलेले असावे. ( उशी, छोटा लोड 
          िकंवा चादर आधारासाठी घेऊ शकता) 
o बाळाचे शरीर आिण डोके आई�ा हातांम�े िवसावलेले असावे.  
o बाळाचे पोट आई�ा पोटा�ा िदशेला असावे.  
o बाळाचा कान, खांदा आिण ढंुगण एका रेषेत असावे. डोके 
           कंबरेपे�ा वर उचललेले असावे.  
 
0 ते १२ मिह�ां�ा सव� बाळांसाठी सव��म  

 

 

 

 

 

 -  

 

  

 

कुशीत घेणे 

o आईने आरामशीर �स्थतीत बसावे. बाळ आईकडे तोडं क�न प�डलेले 
असावे. ( उशी, छोटा लोड िकंवा चादर आधारासाठी घेऊ शकता) 

o आई�ा पाजणाऱ्या �ना�ा िव�� बाजू�ा हातांम�े बाळाचे शरीर आिण 
डोकेिवसावलेले असावे.  

o आईने बाळा�ा मानेला आिण खां�ाला हाताने आधार देऊन बाळाचे तोडं 
�नाग्राशी �ावे�णजे बाळ सहज दूध चोखू लागेल.  

o बाळाचे पोट आई�ा पोटा�ा िदशेला असावे.  
o बाळाचा कान, खांदा आिण ढंुगण एका रेषेत असावे. डोके कंबरेपे�ा वर 

उचललेले असावे.  
 

आई बाळाला �ाच बाजू�ा हाताने आधार  
देऊन �नपान करवते.  

 

आई बाळाला दुसऱ्या हाताने        0ते १२ 
मिह�ां�ा सव� बाळांसाठी सव��म आधार देऊन 
दूध पाजते 
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फुटबॉल�स्थती– 

o आईने आरामशीर बसावे.  
o बाळ आई�ा हाता�ा आिण छाती�ा म�े धरलेले आिण पाठीवर 
िनजलेले असावे. (आई�ा शेजारी उशी, चादर आधारासाठी �ावी िकंवा 
सोयीचं असेल तर मांडीवर �ावं. ) 
o आईने हाताने बाळाला आधार �ावा.  
o आईने �ाचे खांदे आिण मानेखाली हात धरावा.  
 
जर आईचे �न आकाराने मोठे असतील िकंवा श�िक्रया झाल्याने ितला 
नीट बसता येत नसेल तर 0 ते १२ मिह�ां�ा सव� मुलांसाठी ही �स्थती 
उ�म असते.  
 

 
 
 
 

 
बाळ आई�ा बाजूला आहे आिण �ाचे पाय 
आई�ा हाताखाली आहेत.  

आई आिण बाळ दोघेही पलंगावर, कोचावर, 
सतरंजीवर िकंवा जिमनीवर झोपलेले आहेत.  

 

 

बाजूला झोप�ाची �स्थती  -  

o आईने आरामशीर �स्थतीत एका 
o कुशीवर झोपावे.  

o ित�ा शेजारी बाळाला पोटाशी घेऊन िनजवावे.  
o (शेजारी उशी, चादर आधारासाठी �ावी िकंवा जे सोयीचं  
o असेल�ावं. ) 
o आईने खाल�ा बाजू�ा हाताने मुलाला आधार �ावा.  
o टॉवेलची िकंवा चादरीची गंुडाळी बाळा�ा पाठीला आधार �णून लावावी.  

बाळाला बसून दूध िप�ाची चांगली सवय लागल्यावर 
ही �स्थती क�न बघायला हरकत नाही. ० ते १२ 
मिह�ां�ा मुलांसाठी सव��म  
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आरामात प�डले�ा अवस्थेत  

o आईने आरामात रेलून बसावे िकंवा प�डावे 
o आईने एखा�ा खुच�त, पलंगावर िकंवा उशी, लोड, तक्�ाला 

रेलून जिमनीवर बसावे. खुच�त बसल्यावर पायाखाली आधार 
�ावा.  

o बाळाला आई�ा अंगावर िनजवावे. (पोटावर) 
 

आईचा पा�ा वेगाने  वाहत असेल िकंवा बाळाला 
हळूहळू दूध �ायची सवय असेल तर ० ते १२ 
मिह�ां�ा मुलांसाठी ही सव��म �स्थती .  

 
 
 
 

 
 

 . 

 
 
 

जवळीक अशी साधावी - 

बाळ जे�ा यो� �स्थतीत असेल ते�ा ते आई�ा अितशय जवळ असेल 
आिण यो� रीतीने दूध िपऊ शकेल . जे�ा ते नीट दूध �ायला लागेल 
ते�ा �ाचं पोषण चांगलं होऊन �ाचं वजन वाढेल आिण �ांची छान 
वाढ होईल.  

 
 
 
 
 

 

  

बाळ आई�ा शरीरा�ाआधारे झोपून �ाचं डोकं आिण 
हातपाय हलवू शकते 
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बाळाशी जवळीक साध�ासाठी �नाग्र यो� प�तीने धर�ासाठी चार पायऱ्या इथे देत आहोत  
 

 
पायरी १: आईने ितचा हात  आकारात �नावर C  
धरावा.. ितची बोटं �नाग्रापासून लांब असावी.  
 
पायरी २ : आईने आप�ा हाताने �न हलकेच 
दाबावा �णजे �ाचं तोडं िनमुळतं होईल. इथे 
�नाग्राचा आकार बदलून ते गोलाऐवजी लंबगोल होते.  
 
पायरी ३ : आईने ितची छाती आतील  बाजूस दाबावी 
�णजे �नाग्र पुढे येऊन बाळाला ते तोडंात धरता 
येईल.  
 
पायरी ४ : आईने ितचा अंगठा दाबून �नाग्र मुला�ा 
तोडंा�ा बाजूला सरकवावं. नंतर बाळाचं तोडं उघडून 
बाळाला चोखायला उद्यु� करावं. बाळा�ा मानेला 

आिण डो�ाला आधार देऊन छातीजवळ ओढून 
�ावं.  
 

 

 
 

 

काही जा�ी�ा सूचना:  

①  ब◌ाळाचे त�ड आईच्या स्तनाच्या पातळीवर �कंवा त्याच्या खाली असावे.  
②  पाजायला �ाय�ा आधी बाळाचे डोके थोडे माग�ा बाजूला झुकलेले असावे(आई�ा हाता�ा 

आधाराने)�णजे िप�ासाठी �ाचे तोडं उघडता येईल.  
③  आपली छाती बाळाकडे ने�ा ऐवजी बाळाला छातीपाशी आणा.  
④  बाळा�ा वर�ा ओठाला �नाग्राने �श� करा �णजे तोडं उघडून दुध �ायला �ाला पे्ररणा िमळेल.  
⑤  बाळा�ा वर�ा ओठाव�न �नाग्र इकडून ितकडे िफरवा �णजे दुध �ायची �ाची इ�ा जागी होईल.  
⑥  बाळाचं नाक �नाग्रापाशी येईल अशी �स्थती �ा, �ाचं तोडं थोडं कडेला असेल.  
⑦  दूध िपताना बाळाची जीभ आिण खालचा ओठ आई�ा छातीला आधी लागला पािहजे.  

 
 

पायरी १ पायरी २ 

पायरी ३ पायरी ४ 
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�नपानासाठी काही मह�ाचे घटक  

 

�नपानाची �स्थती बाळा�ा 
गरजेप्रमाणे असणे  

o सुरि�त आधार देणारी �स्थती �नपानाला मदत करते  

o बाळ आरामात दूध िपऊ शकते.  

o यो� �स्थतीमुळे बाळाला पुरेशा प्रमाणात दूध िमळते.  

o यो� �स्थती घेताना बाळाचा आकार, गरज आिण �मता याचा िवचार केला जातो.  

o यो� �स्थतीत बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते.  

�नपानाची �स्थती आई�ा 
गरजेप्रमाणे असणे  

o सुरि�त आधार देणारी �स्थती �नपानाला मदत करते आिण आईला त्रास होत 

नाही.  

o आई आरामात �नपान देऊ शकते.  

o �नपाना�ा संपूण� वेळात तीच �स्थती कायम ठेवता येते.  

o यो� �स्थती घेताना आईचा आकार, गरज आिण �मता याचा िवचार केला जातो.  

�नापाना�ा वेळा ल�ात 
ठेवून पाळल्या जाणे 

o बाळरडाय�ा आधीच आईला बाळाची भूक समजते.  

o बाळा�ा भुकेकडे आईचे सतत ल� असते. (पहा प�रिश� ९ल-१)  

o बाळाचे पोटभरल्याचे आई�ा ल�ात येते. (पहा प�रिश� ९ल-२ ) 

o आई आिण बाळ दोघेही �नपानाचा आनंद घेतात.  

आई आिण बाळ दोघांना 
�नपान चांगले जमते  

o यो� वेळात �व�स्थत दूध चोखणे बाळाला जमते.  

o बाळाचे सहज आिण यो� प्रमाणात पोषण होते.  

o बाळ ३० िमिनटांपय�त �व�स्थत दूध िपऊ शकते.  
o बाळाचे वाढते वजन आिण यो� प्रगती हे बाळाला पुरेसे दूध िमळते आहे याचे ल�ण 

आहे.  

o आईला �नपानानंतर, दर�ान िकंवा म�े काही त्रास होत नाही.  

�नपानादर�ान आई आिण 
मुलाचा वारंवार होणारा संवाद  

o आई बाळाकडे बघून हसते, बोलते, गाते आिण टक लावून बघते.  

o बाळ मजेत दूध िपते आिण सक्रीय सहभाग घेते.  

o आईला �नपानाचा आनंद िमळतो.  

o बाळाची झपा�ाने वाढ होते.  

o आई आिण मूलयां�ात जा� जवळीक िनमा�ण होते.  

 

 

  

मह�ाचे घटक यश�ी �नपानाची ल�णे 
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त्रासाची ल�णे :�नपान करव�ामुळे �नाग्र दुखणे, �नाचा आकार कमी होणे दुधाची 
कमतरता, बाळांचे वजन कमी होणे, �िचत ओले िकंवा मळलेले लंगोट,�नावरवारंवार 
खाज येणेिकंवा बाळाला दूध िप�ास त्रास होणे यासारखी 

                        सामा� ल�णे आई आिण काळजीवाहकांनी पािहली पािहजेत.  
 

 

�नपाना�ा काही सूचना  

स◌ूचना १  
�नपानाची यो� �स्थती घेताना आई आिण बाळा�ा वैय��क गरजा ल�ात �ा. .  
प्र�ेक आई आिण मूल हे वेगळे असते .आई आिण मुलाची प्र�ेक जोडीही िनराळी असते .�ांचे आकारमान, रचना वेगवेगळी 
असते .�ां�ा �मताही वेग�ा आिण गरजाही वेग�ा .�ामुळे �ां�ासाठी काय चांगलं आहे हे या वेगळेपणातूनच समजेल . 

सूचना २ 

आईची �स्थता ल�ात �ा.  
�नपान देताना आईला कसे वाटते?ितची पाठ दुखते का?बाळाला घेऊन ितचा हात भ�न येतो का?ती बराच वेळ �ाच 

�स्थतीत बसू शकते का ?केवळ बाळा�ा गरजा ल�ात घेऊनच नाही तर आईसाठी सु�ा आरामदायी �स्थ आिण बराच वेळ 

बसता येईल अशी �स्थती िनवडा .सश� आिण आनंदी आईच सश� आिण आनंदी मूल वाढवू शकते . 

सूचना ३ 
मुला�ा वाढीबरोबर यो� �स्थतीत बदल होत जाईल. .  
जसजशी मुलाची वाढ होईल आिण �ांची �मता वाढेल तसतशी �नपान दे�ाची �स्थती बदलावी लागते .वाढ�ा मुला�ा 
गरजा ल�ात घेऊन अशी �स्थती बदलणे अगदी �ाभािवक आिण आव�क आहे . 

सूचना ४ 
सुयो� �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे.  
कधी कधी आईला सुयो� �स्थती सापडेपय�त अनेक प्रय� करावे लागतात .�ा�ासाठी वेळ �ा .बाळ कसा प्रितसाद देतंय ते 

बघा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 

सूचना ५ 

सश� आई = सश� बाळ 
आईने ितची �तःची काळजी घेणंअ�ंत मह�ाचे आहे .�णजे आईने पोषक आहार घेणे, भरपूर द्रवपदाथ� िपणे, �व�स्थत 

आराम करणे गरजेचे आहे �ाचबरोबर अित�र� ताण, दा� िसगारेट, मादक पदाथ� आिण काही औषधे यांपासून दूर राहायला 
हवे . 

सूचना ६ 

लवकरात लवकर मदत �ा.  
�नपान हे जरी सोपे वाटत असले तरी �ाला सरावलागतो आिण वेळ �ावा लागतो .न�ाने आई झाले�ा मुलीला आिण िवशेष 

गरज असले�ा मुला�ा आईला �नपानासाठी काही मदत लागणे अगदी साहिजक आहे .�नपाना�ा सु�वातीला जे�ा 
आई यो� �स्थती आिण पुरेसं दूध याबाबत गोधंळलेली असते ते�ा ितने अनुभवी बायकांची मदत अव� �ावी . 
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अंितम िवचार 

स◌्तनपानह ेआई मुलाला दते असलले्या �ेमाचे संुदर �ितक आह.े या उ�म कृतीमुळे आई आिण 
बाळ दोघांनाही कमालीचे फायदे िमळतात. �नपान देताना काही आयांना कोण�ाही आधाराची गरज 

भासत नाही पण तरीही कुटंुबातील सद�, समाजातील मदतनीस यां�ाकडून िमळणारी मदत आिण पाठीबंा 
िक�ेक आयांना उपयु� ठरतो. तु�ी एक आई असलं तर तु�ाला िकंवा तुम�ा भोवताली �ा आया आहेत 
�ां�ासाठीही पु��का संदभ� �णून उपयोगी आहे. तरीही जे�ा �नपानाबाबत काही अडचणी येतील ते�ा 
इतरांची मदत ज�र �ा. इतर आया, संगोपक िकंवा गटातील सद� यां�ाशी चचा� केल्याने सम�ा सहज आिण 
कल्पकतेने दूर होऊ शकेल आिण संगोपकांचा त्रास कमी होईल.  

 
 

�नपानाब�ल अिधक मािहतीसाठी पहा- प�रिश� ९ज-१, ९ल- १आिण ९न १  
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िवभाग १. ५ बाटलीने दुध िप�ाची मूलत�े 

बाटलीने दूध पाजणे �णजे काय? 

सग�ा मुलांना �नपान िमळावे ही आदश� �स्थती आहे पण ते नेहमीच श� असेल असं नाही. �णून मुलांना 
आव�यक पोषण िमळावं यासाठी बाटलीने दूध पाजणे हा एक पया�य आहे. बाळा�ा गरजेनुसार िविवध प्रकार�ा 
बाटल्या आिण चोख�ा िकंवा बुचं वापरता येतात. या िशवाय आईचं दूध आिण पोषक आहार बाळाला बाटलीतून 
देता येतो.  

बाटलीने दूध पाज�ाचे मह� काय?

ब◌ाटलीने दधू पाजणे मह�वाचे आह ेकारण- 
① साधारणतः बाळाचा हा आहार घे�ाचा पिहलाच अनुभव असतो.
② चोखणे, वाटीतून खाणे िकंवा कापणे िपणे आिण बोलणे या िक्रया िशक�ासाठी बाटलीने दूध िपणे उपयु�

ठरते.
③ मुलाला प्रितसाद देणाऱ्या कुशल संगोपकाशी मुलाची जवळीक आिण संवाद वाढायला मदत करते.

बाटलीने दूध पाज�ाचे फायदे काय?

ब◌ाटलीने दधू िपण ेह ेबाळ आिण त्याच्या संगोपकासाठी अितशय फायदेशीर ठरते. जे�ा बाटलीने यो�प्रकारे दूध िदले 
जाते ते�ा बाळाचे पोषण सुरि�त, अिधक काय��मतेने आिण आनंदाने होते.  

बाटलीने दूध दे�ाची प�त यो�- 
① बाळाला उबदार आिण समाधान वाटते.
② बाळाची काळजी घेणाऱ्या मो�ा माणसाकडून �ाला माया आिण आराम िमळतो.
③ मुलांना �ां�ा गरजा भागवणारं, काळजी घेणारं कोणीतरी आहे हे समजते.
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बाट�ा आिण बुचांचे प्रकार  

 
िविवध आकार, रचना, प�ती आिण िविवध पदाथा�पासून बनलेल्या अनेक प्रकार�ा बाटल्या आिण 
बुचे आढळतात. बाळाचे तोडं, �ाची चोख�ाची �मता, तसंच वाढी�ा आिण शारी�रक गरजा 
भागवू शकेल असा बुचाचा आकार, रचना आिण दुधाची धार असणे आव�यक आहे�णूनच 
संगोपाकांनी बाळासाठी यो� बाटली आिण बुच िनवडताना �ांचे िविवध प्रकार जाणून घेणं उपयोगी 
ठरेल.  

 

बाटलीने दूध दे�ा�ा यो� प�तीचे फायदे 
बाटलीने दूध दे�ा�ा चुकी�ा  

प�तीतील धोके 

↓ठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचे आिण मृ�ू 
हो�ाचे प्रमाण घटते  

↑ ठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचे आिण मृ�ू हो�ाचे 
प्रमाण वाढते  

↑जेवण भरव�ाची �मता )जलद गतीने ( ↓ जेवण भरव�ाची �मता मंद गतीने )सावकाश( 

↑ जेवताना तोडंात घास घेणे . ↓ जेवताना तोडंात घास न घेणे →नाकारणे  

↑ मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा आिण 

जेवणािवषयी सकारा�कता  

↓मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा कमी 

होऊनजेवणािवषयी नकारा�कता येते  

↑मुलांना घन आहार ताटवाटीतून खाणे आिण कपाने िप�ाची 

सवय होते . 

↓मुलांना घन आहार ताटवाटीतून खाणे आिण कपाने िप�ाची सवय 

होत नाही  

 

 

बाटल्यांचे आकार 
आदश� (सरळ) आिण वाकडा (कोनीय)  
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नेहमी�ा सरळ बाटल्याअगदी सहज उपल� होतात. पण 
कोनीय आकारा�ा बाटल्या दूध पाजताना बाळा�ा 
हनुवटीला आधार दयायला उपयोगी ठरतात. दूध पाजताना 
हवा आिण फेस कमी �ावा आिण बाळा�ा पोटात 
दुधाबरोबर कमी हवा जावी अशी �ांची रचना केलेली असते.  

 
बाटल्यांचा आकार : लहान आिण मोठा  
तु�ी दूध पाजत असलेलं बाळ लहान असेल आिण अजून 
इतकं दूध िपत नसेल तर लहान बाटली (१२० िमली. पे�ा 
कमी) चालू शकेल. पण वाढ�ा वया�ा मुलासाठी जा� दूध 
मावणारी मोठी बाटली घेणं चांगलं.  
छोटी टीप- जे�ा मूल �तः दूध �ायला िशकत असतं ते�ा 
लहान बाटली देणं यो� कारण ती हलकी असते. बाळाला 
नीट धरता येते.  
छोटी बाटली= कमी वजन  

 

बाटलीचे िज�स : काच आिण �ा��क  
लहान बाळांसाठी �ा��क�ा बाटल्या सामा�तः वापरल्या जातात आिण �ा 
सहज िमळू शकतात. �ा पडल्यातरी फुटत नाहीत आिण वजनाने हल�ा 
असल्याने संगोपकाला बाटली धरायला सोपे जातात. काचे�ा बाटल्या भ�म 
असतात पण पडल्या तर फुट�ाची श�ता असते. वजनाने जड असल्याने 
मुलाला िकंवा संगोपकाला बाटली धरणे अवघड जाते.  

 
बाटली�ा बुचाचा आकार  
बाटलीची बुचं वेगवेग�ा आकाराची असतात. प्रमािणत बुचं उंच, लांब 
आिण टोकाशी गोलाकार असतात. ऑथ�डो��क बूच बाळा�ा 
तोडंा�ा आतील बाजूस बसव�ासाठी बनवले जाते. ते सामा�त: 
तळाशी आिण वर�ा टोकाशी �ंद आिण म�भागी अ�ंद 
असतात. इतर बुचं मिहले�ा �नाग्रां�ा आकाराची असतात. 
बुचं वेगवेग�ा आकारात बनवली जातात कारण प्र�ेक 
मुलाचे तोडं वेगवेग�ा आकारात असते. उदाहरणाथ�: काही 
मुलांना �ां�ा लहान तोडंात बस�ासाठी लहान बुचांची 
आव�यकता असते.  
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पातळी िकंवा क्रमांक: 

बुचाची पातळी िकंवा क्रमांकबुचा�ा तळाशी िकंवा बाजूवर िलिहलेली असते .
खूप ल� देऊन बघावं लागतं कारण ते खूप छो�ा अ�रात िलिहलेलं असतं . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बाटली आिण बुचांचा आकार 

बाटलीतून एकावेळी िकती द्रव िकंवा दूध बाहेर 
येईल हे बुचा�ा आकाराव�न ठरते. बुचाचा 
आकार  (साईज) बुचा�ा भोकाव�न ठरतो. 
आकार लहान असेल तर �ातून येणारी दुधाची 
धारही कमी आिण सावकाश येते. आिण आकार 
मोठा असेल तर दुधाची धार जा� आिण जलद 
येते. बुचा�ा भोकाचा आकार जाणून घेणं मह�ाचं 
आहे कारण चुकीचे बूच िनवडले तर ते बाळासाठी 
धोकादायक होऊ शकते. दूध अितशय सावकाश 
िकंवा जलद येईल िकंवा जा�ीची हवा शोषली 
जाईल.  
 
 

 

 
 
 

  
  

 

 

डावीकडून 
सरळ 
�नाग्राप्रमाणे नैसिग�क 
आिण दोन वेगवेग�ा 
आकाराची बुचे  
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ल�ात ठेवा : बुचांचे आकार आिण क्रमांक आिण �ाला जोडलेले वयोगट हे साधारण माग�दश�क 
आहेत. ते प्र�ेक मुलासाठी तसेच वापरले गेले पािहजे असा अ�ाहास नको . प्र�ेक मूल प्र�ेक 
आकाराचं बूच वापरेलच असं नाही. काही मुलं एकाच आकाराचं बूच ते बाटलीने दूध िप�ा�ा 
काळात कायम वापरतील. बाळा�ा गरजेनुसार आिण बाळ नीट ओढू शकेल अशी दुधाची धार 
देणारं बूच िनवडणं बाळासाठी सुरि�त असेल . 
 
खाली वेगवेग�ा वयोगटासाठी छो�ा (सावकाश धार)पासून ते मो�ा (जलद धार) क्रमांकापय�त 
अशा क्रमाने काही बुचांचे आकार िकंवा क्रमांक िदले आहेत.  
ल�ात ठेवा :दुधाची धार वाढव�ासाठी बूचाला कधीही छेद देऊ नका. ते बाळासाठी धोकादायक 
असू शकेल.  
  

 
बुचाचा आकार  / क्रमांक 

 
वयोगट 

 
अ�� ा-प्रीमी आकार 

 
अकाली ज�ले�ा बाळापासून ते ३ मिह�ांपय�त  

 
प्रीमी आकार 

 
अकाली ज�ले�ा बाळापासून ते ३ मिह�ांपय�त 

 
आकार/क्रमांक १  

 
० ते ६ मिहने  

 
आकार/क्रमांक २ 

 
>सहा मिह�ांपे�ा जा�  

 
आकार/क्रमांक ३ 

 
>सहा मिह�ांपे�ा जा� 

 
आकार/क्रमांक ४ 

 
>सहा मिह�ांपे�ा जा� 

 

डॉ. ब्राऊन यांनी िन��चत केलेल्या आदश� आकारा�ा 
�ा��क�ा बाटलीने आिण बुचाने संगोपक बाळाला 

दूध पाजत आहे.  
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बाटली�ा बुचाचे िज�स(पदाथ� ) 
 
सामा�तः बुचं िसिलकॉन िकंवा लॅटे�  ) िचक/रबर (पासून बनवलेली असतात .बऱ्याच मुलांना काही िविश� 
पदाथा�पासून बनवलेल्या बुचाची आवड िकंवा गरज असते .उदाहरणाथ�: अश� मूल रबरा�ा मऊ बुचाने जा� 
चांगल्या प्रकारे दूध ओढू शकेल .इशारा :काही मुलांना रबराची अॅलज� असू शकते हे �ानात ठेवा .पुढे िसिलकॉन 
आिण रबरा�ा बुचातले फरक देत आहोत . 
 

 
िसिलकॉन  

 
रबर  

जा� िटकाऊ   जा� नरम  

 
�� करायला सोपे  

 
दुधाचा वास रा� शकतो  

 
१ वषा�पय�त िटकू शकते  

 
लवकर खराब होते.  

 
 
 

 
 

बाटल्या आिण बुचं कधी धुवायची आिण 
बदलायची 
नेहमी उकळा- 
गरम साबणा�ा पा�ात िकंवा श� असल्यास 
िडशवॉशरम�े धुवा.  
नेहमी िनज�तुक करा- 
उकळ�ा पाण् यात बाटली आिण बाटलीचे सव� 
भाग पाच िमिनटांपय�त ठेवा.  
नेहमी धुवा- 
प्र�ेक वेळेला दूध पाजून झाल्यावर बाटली  
आिण बूच धुवा. 
नेहमी तपासा- 
बूच फाटले िकंवा तुटले आहे का? 
नेहमी बदला- 
जा� वापरले गेलेले बाटली आिण बूच बदला  
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बाटलीने दूध पाजताना काही मह�ाचे घटक 

मह�ाचे घटक  
 

बाटलीने यश�ीपणे दूध पाज�ाची ल�णे  

 

बाटलीने दूध िप�ाची �स्थती 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारी �स्थती बाटलीने दूध 
�ायलामदत करते (पाहा-प्रकरण १-िवभाग १ ) 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात.  
o बाळ न झोपता दूध िप�ात गंुगून जाते  
o बाळ गडबड न करता शांतपणे दूध िपते . 
o यो� �स्थतीत बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते 

 

बाटली, बूच आिण दुधाची 
धार बाळा�ा गरजेप्रमाणे 

असणे 

 
o दूध िप�ाचा वेग फार जा� नसतो िकंवा कमीही नसतो . 
o तोडंातून पेय बाहेर येत नाही .खोकला, गुदमरणे िकंवा ग� होणे असे होत नाही . 
o बाळ न झोपता सावधपणे दूध िपते . 
o बाळ आरामात दूध ओढून घेतं, िगळतं आिण �ाचा �ासही चालू राहतो .�ाला धाप 

लागत नाही . 
o बाळ गडबड न करता शांतपणे दूध िपते . 
o यो� �स्थतीत बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते 

 

दूध िप�ा�ा वेळा ल�ात 
ठेवून पाळ�ा जाणे 

o बाळ रडाय�ा आधीच संगोपकाला बाळाची भूक समजते 
o बाळाचे पोट भर�ाचे संगोपका�ा ल�ात येते आिण जबरद�ीने जा�ी दूध पाजले 

जात नाही  
o बाळ दु�पानाचा आनंद घेते आिण �ात सिक्रय सहभाग घेते . 

 

दूध िपताना गरज असेल तर 
म�े म�े थांबावे. 

 
o संगोपक बाळाने ढेकर �ावी �णून, लंगोट बदल�ासाठी िकंवा बस�ाची �स्थती 

बदल�ासाठी म�े थांबतो . 
o कधी कधी गरज असेल तर संगोपक थोडे थोडे दूध देतो . 
o मुलाला कंटाळा िकंवा थकवा आला आहे का याकडे संगोपकाचे ल� असते .(पाहा-

प�रिश� ९ल-२ ) 
o बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते 

 

वारंवार संवाद साधणे. 

 
o संगोपक बाळाकडे बघून हसते, बोलते, गाते आिण टक लावून बघते.  
o बाळ मजेत दूध िपते आिण सक्रीय सहभाग घेते 
o बाळाची झपा�ाने वाढ होते.  
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बाळांने बाटलीने दूध िप�ासंबंधी काही सूचना 
 

स◌ूचना १ 

प्र�ेक मुलासाठी बाटली आिण बूच िनवडताना �ाची वैय��क गरज ल�ात �ा ..  
एकच बाटली, बूच आिण दूध ये�ाचा दर प्र�ेक मुलाला सोयी�र असेल असे नाही, �ामुळे प्र�ेक मुला�ा 
गरजेनुसार यो� ते िनवडा . 
 

सूचना २ 

बाळाचे वाढते कौश� �ा�ा बाटली�ा, बुचा�ा आिण दुधा�ा गरजेवर प�रणाम करते . 
बाळा�ा �मतेनुसार, वयानुसार यो� ते िनवडा .उदाहरणाथ� ;एखादं चार मिह�ाचं अश� बाळ सावकाशपणेदूध 
देणाऱ्या बुचाने जा� चांग�ाप्रकारे दूध िपऊ शकेल . 
 

सूचना ३ 
बाळ काय सांगतंय याकडे ल� �ा  
बाळ बदल कर�ाची गरज दश�वत असेल तर बाटली, बूच िकंवा दुधाचा प्रवाह यात ज�र बदल करा . 
 

सूचना ४ 

दूध पाज�ाआधी दुधाची धार तपासून पाहा . 
बाटली उलटी के�ावर दुधाचे एक दोन थ�ब खाली पडणे ही यो� गो� आहे .नंतर मात्र लगेच हे थ�ब थांबायला हवेत .
जर दुधाची धार फार जोरात असेल तर छो�ा क्रमांकाचं बूच वापरा .जर धार फारच सावकाश असेल आिण बाळाला 
दूध ओढणे जड जात असेल तर थोडे मोठे बूच वापरा . 
 

सूचना ५ 

यो� बाटली, बूच आिण दुधाचा प्रवाह शोधून काढणे जरी िजिकरीचं काम असलं तरी ते आव�क आहे . 
िकतीतरी वेळेला सव�साधारणपणे वाढणाऱ्या मुलासाठी सु�ा संगोपकाला यो� गो�ी शोधून काढताना प्रय� करावे 
लागतात �ासाठी वेळ �ा .एकावेळेलाएकच बदल करा �णजे बाळाचा गोधंळ �ायला नको .बाळ कसा प्रितसाद 
देतंय या कडे ल� �ा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 
 

सूचना ६ 

सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा बाटलीने दूध �ायला मदत करते . 
सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे .पुरेसा शारी�रक आधार आिण यो� ती �वस्था 
होईल याकडे ल� �ा . 
 

सूचना ७ 
बाळाशी सुसंवाद साधा  
रोज, प्र�ेक वेळेला दूध पाजताना बाळाशी छान संवाद साधा .गोड, मृदूआवाजात बोल�ाने, गाणे �ट�ाने बाळ दूध 
आनंदाने िपते .�ा�ाकडे बघून हसा, �ा�ाबरोबर रमूनजाऊन दूध पाजा . 
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अंितम िवचार  

 
बाटलीने दूध पाज�ाचा मु� उ�ेश आहे बाळ आिण संगोपकाला पोषण आहाराचा सकारा�क अनुभव 

देणे आिण बाळा�ा वाढीसाठी साहा� करणे. सग�ा बाटल्या आिण बुचे प्र�ेक मुलासाठी यो� असतील असे 
नाही . �ामुळे बाळा�ा गरजेनुसार बाटली, बूच आिण दुधाचा प्रवाह शोधून काढणे गरजेचे आहे. जे�ा काही 
अडचणी येतील ते�ाइतरांची मदत �ा. आधीचे अनुभव, आिण सम�ांब�ल इतरांशी चचा� केल्यासलवकर 
िनराकरण होऊ शकेल आिण संगोपक आिण मुलाचा त्रास कमी होऊ शकेल.  
 

 
 
यो� �स्थतीब�ल अिधक मािहतीसाठी पाहा- प्रकरण १ िवभाग १, प्रकरण २ िवभाग ३ बाटलीने दूध 
िप�ातील अडचणीबंाबत अिधक मािहतीसाठीसंदभ�- प्रकरण २ आिण ७ आिण प�रिश� ९म 
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िवभाग १. ६ : चम�ाने भरव�ाची मूलत�े  
  

चम�ाने भरवणे �णजे काय? 

�नपान आिण बाटलीने दूध �ायल्यानंतर बाळा�ा आहाराची पिहली पायरी असते ती चम�ाने खा�ाची. बाळ 
साधारण सहा मिह�ांचे झाल्यावर �ाला चम�ाने आहार भरवायला सु�वात केली जाते. या वयाला असे खाणे सु� 
कर�ाचे मु� कारण �णजे सहा मिह�ा�ा बाळा�ा डोके, मान आिण धडामधले �ायू मजबूत होऊ लागतात. 
शरीरावर िनयंत्रण येते आिण बाळ बसून घनपदाथ� खाऊ शकते. या वयात मुलं गो�ी तोडंापय�त �ायला िशकतात 
आिण प्र�ेक व�ू तोडंात घालून ितची ओळख क�न �ायची सवय �ांना लागते. मुला�ा िवकासातील हा एक 
रोमांचक आिण मह�ाचा ट�ा आहे.  
 

चम�ाने अ� भरव�ाचे मह� काय? 

चम�ाने अ� भरवणे मह�ाचे आहे कारण :  
o तोडंा�ा �ायंूचा िवकास हो�ाची ही प्राथिमक पायरी आहे.  
o नवनवीन पदाथा�ची ओळख हो�ाची संधी यातून िमळते.  

o मुलाची चवीची जाणीव वाढीसलागते.  

o चावून खा�ाचीआिण कपाने िप�ाची �मता िनमा�ण हो�ास मदत होते.  
o बाळ आिण संगोपकातला पर�र संवाद वाढवणारा हा नवा अनुभव दोघांनाही आनंददायी ठरतो.  

 
 
 
 

चम�ाने भरव�ाचे फायदे 
 

वण�न )कसे िदसते( 

तोडंातील �ायंूचे कौशल्य  

 

 
o मुलाला तोडं उघडणे आिण बंद करणे िशकवते  
o चम�ावरचे अ� ओठाने कसे काढून �ावे हे मुलाला समजते . 
o मूल तोडंातले आतले अ� िजभेने हलवायला िशकते . 

 

 
जािणवांचा िवकास  

 

 
 

o चव िवकिसत हो�ाकरता न�ा अ�ाची,  
वासाची, प्रकारची, तापमानाची आिण घनतेची ओळख होते .  
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नाती आिण भाषा  

 

 
o संगोपकाशी अथ�पूण� संवाद साध�ाची संधी मुलाला िमळते . 
o मुलाला जेव�ासंबंधी सामािजक िनयम समजतात .(हात धुणे, 

खा�ाकरता बसणे, िफरणे, भाषेचा वापर,  
आ�ा पळणे, इ�ादी . ) 

 

चम�ाने अ� भरव�ाचे यो� वेळापत्रक : चम�ाने भरव�ाची पुढची पायरी  

चम�ाने खायला िशक�ाचे एक यो� असे (वयानुसार) वेळापत्रक आहे. तरीदेखील चम�ाने खा�ाची ओळख 
क�न देताना मुला�ा िवकासा�क कौशल्य पातळीचा िवचार करणे आव�यक आहे. मूल जरी एका िविश� 
वयाचेअसले तरी, चम�ाने खाणे यश�ी हो�ासाठी �ा�ाकडे आव�यक कौशल्ये असणे अिधक मह�ाचे आहे.  
 

चम�ाने खाणे कधी सु� करायचे आिण कोणता चमचा �ा�ासाठी यो� 
आहे हे मूलच तु�ाला सांगेल.  

 
चम�ाने खायला िशक�ासाठी उपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े िवकिसत होतात याची मािहती 
खाली देत आहोत.  
 

वाढीचे वय वाढती कौशल्ये 
२ मिहने भूक लागल्यावर बाळ हात तोडंाशी नेते.  

३ मिहने पाठीवर झोपलेले असताना बाळ हात तोडंाशी नेते.  

४ मिहने बाळ व�ू हातात ध�न तोडंाशी नेते.  

९ मिहने चमचा हातात ध�न हलवते.  

१२ - १४ मिहने बाळ चम�ात खाऊ घेऊन तोडंाकडे नेते. चमचा तोडंाशी नेताना उलटून खाऊ सांडतो.  

१५ - १८ मिहने बाळ वाटीतला खाऊ चम�ात भ�न घेऊन तोडंाशी आणते, थोडेफार सांडते.  

२४ मिहने हाताचा तळवा वर�ा िदशेला क�न मूल हाताने चम�ाने खाऊ शकते.  

३१ - ३२ मिहने न सांडता मूल �व�स्थत हातात चमचा ध�न खाऊ शकते.  

३० – ३६मिहने मूल काटा चमचा पदाथा�त खुपसून ते वर उचलू शकते.  
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चम�ाने खायला िशक�ासाठी वेळ लागतो आिण सरावही लागतो .२-३ वषा�चे मूल 
उ�मरीतीने चमचा वाप� शकते .याचाच अथ� संगोपकाकडून �ांना थोडासा आधार 
फ� काही िदवसांसाठीच लागणार आहे .धीर धरा . 

 

चम�ाचे प्रकार  

वि◌िवधआकार, रचना, प�तीआिणिविवधपदाथा�पासूनबनलेलेअनेकप्रकारचे 
चमचेआढळतात. बाळाचेतोडं, �ाचा 
आकारआिणशारी�रकगरजाभागवूशकेलअसाचम�ाचा 
आकारअसणेआव�यकआहे�णूनचसंगोपाकांनी 
बाळासाठीयो�चमचािनवडताना�ांचेिविवधप्रकारजाणूनघेणंउपयोगीठरेल.  

 

 

चम�ाची रचना  )आकार (– �ंद आिण अ�ंद. 
खोल आिण उथळ  

चमचे वेगवेग�ा आकाराचे आिण रचनेचे असतात, िवशेषतः �ां�ा 
पुढ�ा वाटीसार�ा आकारात तर खूप िविवधता असते. हा आकार 
�ंद िकंवा अ�ंद असू शकतो आिणखोल िकंवा उथळ असू शकतो. 
खोलगट चम�ातून अ� काढून �ायला जा� प्रयास पडतात. 
उथळ चम�ातून अ� तोडंात घेणे �ामानाने सोपे जाते, िवशेषतः 
लहान बाळाला न�ाने चम�ाने भरवताना िकंवा तोडंाचे 
�ायूवापर�ाची �मता कमी असलेल्या बाळाला हा चमचा 
उपयोगी आहे. उदा. : छो�ा बाळा�ा लाहान तोडंात मो�ा 
माणसा�ा (�ंद आिण खोल) चम�ाने भरवणे अवघड आहे. �ाला 
छोटा अ�ंद आिण उथळ चमचा यो� ठरेल.  
 
 
 

 

 

 

 

 
वरचा फोटो- डावीकडून उजवीकडे  

अ�ंद आिण �ंद चमचे  
 

खालचा फोटो-डावीकडून उजवीकडे  
खोल आिण उथळ चमचे  

 

 

चमचा िनवडताना तो बाळा�ा 
तोडंा�ा आकाराशी िमळताजुळता 
असावा.  
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चम�ाचा आकार (साईझ) : लांब आिण आखूड दांडा  
बाळ �तः हाताने खाणार आहे का �ाला संगोपक भरवणार आहे यावर चम�ाचा यो� आकार अवलंबून असतो. 
संगोपकाला लहान बाळां�ा चम�ांचा दांडा धरणे कठीण जाते तर �तः हाताने खाणाऱ्या मुलाला लांब दांडा 
असलेला चमचा तोडंापय�त नेणे अवघड जाते. जे�ा मूल आिण संगोपक दोघेही एकाच वेळेला भरव�ाचे काम 
करत असतील ते�ा दोन वेगवगे�ा आकाराचे चमचे वापरणे इ�.  

 
 

चम�ाचे िज�स – धातू आिण �ा��क; जड आिण हलके  
चमचे धातूचे, �ा��कचे िकंवा लेपन केलेले(कोटेड) असतात. मुलाला 
यापैकी एखा�ा िविश� गो�ीची आवड िकंवा गरज असू शकते. कधीही 
धातूचे चमचे हे जा� िटकाऊ असतात पण संवेदनशील बाळां�ा तोडंाला 
�ांचा थंड आिण कडक �श� नकोसा होऊ शकतो. धातूचे चमचे जड 
असतात आिण बाळाने जर ते चावले तर �ा�ा िहर�ांना आिण दातांना 
दुखापत होऊ शकते. �ा��कचे चमचे वजनाला हलके असल्याने मुलांना 
आरामात नीट पकडता येतात पण ते िततके िटकाऊ नसतात. जोरात 
चाव�ाची सवय असलेल्या मुलासाठी ते धोकादायक असतात. धातूचे 
लेपन केलेला चमचा चावणाऱ्या आिण अित संवेदनशील मुलांसाठी उपयोगी 
असतात.  
 

 

 
मुलाला चम�ाने सुरि�तपणेआिण सहज खाता यावे �णून संगोपकाने मुला�ा 
शारी�रक आिण मानिसक गरजा भागवू शकेल असे चमचे िनवडावे . 

 

चमचे कसे धुवावे आिण कधी बदलावे  
नवीन चमचे वापर�ाआधी ते साबणा�ा गरम पा�ात िकंवा िडशवॉशरम�े धुवावे. प्र�ेक खा�ानंतर चमचा 
धुतलाच पािहजे. मुलासाठी धोकादायक ठरतील असे खूप वापरलेले चमचे लगेचच बदला.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

चम�ाचा दांडा लहान मुलाला सु�वातीला भरवायला यो� ठरेल असा िनवडा.  
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चम�ाने अ� भरव�ा�ा काही सामा� सूचना  

o पायरी १: बाळ जे�ा शारी�रक �ष्�ा स�म होईल ते�ाच �ाला चम�ाने भरवायला सु�वात करा. (मान 

आिण डोके सरळ ठेवून उठून बसणे, यो� वयाचे मूल चमचा आिण घन आहारात �ची दाखवत असेल तर) 

o पायरी २: बाळाला चम�ाने खाणे आवडत नसेल िकंवा अवघड जात असेल तर �ाला बोटाने खाणे चाखवा.  

o पायरी ३: बाळा�ा तोडंापासून चमचा �ाला िदसेल असा २०-२५ स�. मी. (१०-१२ इंच) लांब धरा. �ाने तोडं 

उघडून खायची तयारी दाखवू दे.  

o पायरी ४: चमचा बाळा�ा खाल�ा ओठावर टेकवा. �ाला चम�ातले खाणे �तः ओढून िकंवा काढून 

घेऊदे.  

o पायरी ५: चमचा िजभे�ा म�भागी ठेवा.  

o पायरी ६: गाल, ओठ, जीभ वाप�न बाळाला अ� चम�ातून काढून घेऊ दे. नाहीतर चमचा सरळ �ां�ा 

तोडंातून बाहेर काढा.  

 

 

 

 

  

 

छोटी मुले �ां�ाछो�ा तोडंासाठी आिण हातासाठी 
यो� अशा छो�ाचम�ाने आनंदात खात आहेत. यो� 

चमचे िदल्यावर मुले �तः हाताने सहज खाऊ शकतात.  
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o जर मुलाला चम�ाने खाणे आवडत नसेल तर बळजबरीने �ा�ा तोडंात चमचा घालू नका. �ाला 

जेवणाब�ल नावड िनमा�ण होईल.  
o मुला�ा तोडंा�ा वर�ा बाजूला खाणे ठेवून चमचा बाहेर ओढू नका. गाल, जीभ आिण ओठ वाप�न �तः 

अ� ओढून घेणे �ाला जमणार नाही.  
o चमचा तोडंात खोलवर घालू नका. मुलाचा �वास गुदम�न �ाला उलटी होईल.  
o बाळा�ा ओठाव�न िकंवा तोडंाव�न चम�ाने अ� िनपटू नका. ते चांगले वाटत नाही आिण बाळ 

चम�ाने खायला नकार देईल.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

चम�ाने भरव�ाचे तंत्र–डावीकडे –अयो�उजवीकडे यो� चम�ाने भरव�ाची अयो� प�त        
चम�ाने भरव�ाची यो� प�त  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ल�ात ठेवा  

o बाळ �तः�न चमचा धरायचा प्रय� करत असेल तर क�र क� दे. चमचा तोडंाकडे ने�ाचा 
प्रय� क� दे.  

o बाळ खाताना अ�� झाले तर होऊ दे. नंतर �ाला �� करा.  
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चम�ाने भरवताना ल�ात घे�ाचे मह�ाचे घटक  

 

�स्थती बाळा�ा गरजेप्रमाणे 
असणे  

 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारी सरळ बसलेली�स्थतीचम�ाने खायला 
यो� 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात.  
o बाळ न झोपता आवडीने चम�ाने खा�ात गंुगून जाते.  
o (चम�ा कडे झेपावते, खा�ासाठी तोडं उघडते इ�ादी) 
o बाळगडबडनकरताशांतपणेखाते.  

चम�ाचा आकार आिण रचना 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे  

o चमचा बाळा�ा तोडंात अगदी आरामात बरोबर बसतो.  
o बाळ सहजतेने चम�ावरचा घास फारसे काही िशल्लक न ठेवता काढून घेते.  
o चम�ाचा प्रकार यो� असेल तर बाळ गुदमरणे, चमचा ढकलणे िकंवा तोडं िफरवणे असे घडत 

नाही.  
o चम�ाचे वजन आिण दांडा बाळ आिण संगोपक दोघांनाही धरायला हलके आिण सोपे जाते. 

बाळ �तः चम�ाने खायला िशकत असताना चमचा धरणे, घास उचलणे आिण तो तोडंाकडे नेणे 
�ाला सोपे जाते.  

यो� गती 

o बाळाने घास �ावा �णून संगोपक पुरेसा वेळ चमचा तोडंात ठेवतो.  
o एक घास िदल्यावर तो िगळून होईंपय�त संगोपक थांबतो.  
o खाणे साधारण ३० िमिनटांपय�त चालते.  

यो� आहार  

o पिहल्यांदा चम�ाने खायला िशकताना बाळाला द्रवपदाथ�यु� �णजे पातळसर अ� िदले जाते.  
o चम�ाने खाता येऊ लागल्यावर िविवध चवीचे खाणे हळूहळू िदले जाते.  
o बाळ �तः�ा हाताने चम�ाने खाऊ लागले की चम�ाला िचकटून राहील असे खाणे �ावे.  

घासाचा यो� आकार  
o चम�ाने खा�ा�ा सु�वातीला छोटे छोटे १/२घास देतो. .  
o बाळाला चम�ाने चांगले खाता येऊ लागले की मोठा घास िदला जातो.  

 

मह�ाचे घटक चम�ाने यश�ीपणे भरव�ाची ल�णे 
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प्र�ेक मुलासाठी चम�ाने खा�ासाठी काही सूचना  

स◌ूचना १  

 
प्र�ेक मुलासाठी चमचा िनवडताना �ाची वैय��क गरज ल�ात �ा . 
मुलासाठी उ�म चमचा िनवडणे हे वेळखाऊ काम असते. अगदी यो�प्रकारे वाढणाऱ्या मुलासाठीसु�ा �ाला यो� तो चमचा 
िमळेपय�त वेगवेगळे चमचे वाप�न बघावे लागतील. �ासाठी वेळ �ा. बाळ कसा प्रितसाद देतंय या कडे ल� �ा आिण 
�ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा.  

सूचना २  

 
चमचा िनवडताना बाळा�ा �मतेनुसार िनवडा.  
चमचा िनवडताना बाळाचे केवळ वय ल�ात घेऊ नका तर ते नीट सरळ बसते आहे, डोके आिण मान नीट धरते आहे याकडे पण 
ल� �ा.  

सूचना ३  

 
चम�ाने यो�प्रकारे खा�ासाठी वेळ आिण सराव गरजेचा आहे.  
चम�ाने खायला िशकणे ही एक प्रिक्रया आहे. ती िशक�ाचा एकमेव माग� �णजे रोज वारंवार चम�ाने खा�ाचा सराव 
करणे. (अथा�तच सगळा गोधंळ सु�ा) 

सूचना ४  

 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा चम�ाने खा�ासाठी मदत करते.  
चम�ाने खाताना सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे. �स्थर �स्थती बाळाला �तः चम�ाने खायला 
िशक�ासाठी मदत करते.  

सूचना ५  

 
सावकाश आिण छो�ा घासाने सु�वात करा  
चम�ाने भरवायला सु�वात करताना छोटे छोटेघास सावकाश भरवा. िजतके छोटे घास आिण िजतकं सावकाशपणे भरवले 
जातील िततके ते मुलालासुरि�तपणेआिण सहज खाता आिण िगळता येतील. जे�ा बाळ चम�ाने खायला सु�वात करेल 
ते�ासु�ा�नपान आिण बाटलीने दूध िपणे चालूच ठेवायचे ल�ात ठेवा.  

सूचना ६  
 
चांगल्या आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात.  
. चम�ाने भरवताना मुलाशी छान संवाद साधा. गोड बोला. �ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा.  

सूचना ७  

 
गोधंळ होणे �ाभािवक आहे.  
. चम�ाने खाताना गोधंळ उडू शकतो. पण असा गोधळ होणे हे चांगले आहे कारण यातूनच मूलालाअ� कसं आहे, ते कसं 
खायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते. वेगवेगळे पदाथ� �तः खा�ाचा ते प्रय� करते.  
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अंितम िवचार  

ब◌ाळाला घन आहाराची ओळख क�न देण्याची पिहली संधी म्हणजे चमच्यान ेभरवणे. खाणे ही 
मुलासाठी अितशय सुखद जाणीव असते. पिहली चव, वास, �श� मुलाला रोमांिचत करणारा अनुभव 

असतो. चम�ाने खा�ासाठी बाळ स�म झाले आहे का आिण �ाला कोणता चमचा यो� ठरेल हे शोधून 
काढलं तर चम�ाने भरवणं आनंदाचं आिण यश�ी होऊ शकतं. जे�ा काही अडचणी येतील ते�ा इतरांची मदत 
�ा. आधीचे अनुभव असलेल्या इतरांशी चचा� केल्यास लवकर िनराकरण होऊ शकेल तसंच संगोपक आिण 
मुलाचा त्रास कमी होईल.  

 

ब◌ाळ चमच्याने खाण्यायोग्य होणे, �ालाचम�ाची ओळख क�न देणे आिण चम�ाने खायला 
उद्यु� करणे यािवषयी अिधक मािहती जाणून �ा प्रकरण २ आिण ३ तसंच प�रिश� ९ह आिण 

९ल-३म�े
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िवभाग १. ७ : कपाने िप�ाची मूलत�े  
 

 
कपाने िपणे �णजे काय? 

वया�ा पिहल्या वषा�त चम�ाने खा�ाचा अनुभव घेतल्यावर पुढची पायरी �णजे कपाने िपणे. ब�तेक मुलांसाठी 
६ ते ९ मिह�ा�ा वयात कप वापरायला सु�वात केली जाते. यासाठी हे वय मह�ाचे आहे कारण याच वयात मूल 
रांगायला िशकते. रांग�ामुळे मुलाचे शरीर, खांदेआिण मानेतली ताकद वाढते. आिण �ामुळे कपाने िप�ासाठी 
जब�ाचे �ायू पण तयार होतात. आ�ापय�त मुलांना चम�ाने खा�ाची सवय पण झालेली असते आिण ती कपाने 
िप�ाची तयारीच असते. शरीरातील सव� भाग आिण �ांचा िवकास एकमेकांशी कसा जोडलेला असतो याचं हे 
उ�मउदाहरण आहे.  
 

कपाने िप�ाचे मह� काय ? 

कपाने िपणे हे अ�ंत मह�ाचे आहे कारण- 

①  बाळा�ा त�डाच्या �ायंूची क्षमता वाढवण्यासाठी ह ेआवश्यक आह.े  
②  चघळणे, हात आिण बोटं वाप�न �तः खाणे िशक�ाचे कौशल्य िमळावयाला हे मदत करते.  
③  या न�ा अनुभवाची मजा घेताना मूल आिण संगोपक यां�ात छान नातं िनमा�ण होऊ लागतं.  

 
 

कपाने िप�ाचे फायदे 
 

वण�न )कसे िदसते( 

चेहऱ्या�ा �ायंूची कौशल्ये  

 

o कपाला आधार देताना ओठ आिण जबडा �स्थर कसे ठेवायचे हे मुलाला िशकवते.  
o बाळ पेयासाठी जीभ मागे कशी �ायची हे िशकते 
o पेया�ा प्रमाणानुसार िकती तोडं उघडायचं हे मुलाला िशकवते.  
o ओठ, गाल ,जीभ आिण जबडा वाप�न जा� वेगाने येणाऱ्या पेयाला कसे 

थोपवायचे हे बाळ िशकते.  

जािणवांचा िवकास  

 

 

o मुलाला पेया�ा घोटाचे वेगवेगळे आकार िनयंित्रत करायला िशकवते.  
o वेगवेग�ा चवीची, वासाची आिण घनतेची पेय िपऊन बघ�ाची संधी मुलांना 

िमळते.  

नाती आिण भाषा  

 

 

 

o संगोपकाशी अथ�पूण� संवाद साध�ाची संधी मुलाला िमळते 
o मुलाला जेव�ासंबंधी सामािजक िनयम समजतात. (हात धुणे, खा�ाकरता बसणे, 

िफरणे,भाषेचा वापर,  
आ�ा पळणे,इ�ादी . ) 
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कपाने िप�ाचे यो� वेळापत्रक : कपाने िप�ाची पुढची पायरी 

कपाने �ायला िशक�ाचे एक यो� असे (वयानुसार) वेळापत्रक आहे. तरीदेखील कपाने िप�ाची ओळख क�न 
देताना मुला�ा िवकासा�क कौशल्य पातळीचा िवचार करणे आव�यक आहे. मूल जरी एका िविश� वयाचेअसले 
तरी, कपाने िपणेयश�ी हो�ासाठी �ा�ाकडे आव�यक कौशल्ये असणे अिधक मह�ाचे आहे.  

 
कपाने �ायला िशकवणे ही एक प्रिक्रया आहे आिण ितला सराव आिण वेळ दे�ाची गरज 
आहे .साधारणतः मुलं ३-४ वषा�ची झा�ावर कपाने िप�ात अगदी पारंगत होतात .याचाच 
अथ� असा की अजून काही काळ �ांना संगोपका�ा आधाराची गरज लागेल .धीर धरा . 

 
कपाने �ायला िशक�ासाठी उपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े िवकिसत होतात याची मािहती 
खाली देत आहोत.  
 

वाढीचे वय वाढती कौशल्ये 
६ मिहने संगोपका�ाहातातल्याकपातूनबाळ पेयाचे घोट घेऊ शकते.  

१२ मिहने मूल हातात कप ध�न सांडत सांडत का होईना �तः िपते.  

२०-२२ मिहने मूल छोटा कप एका हातात ध� शकते.  

३० मिहने पातेल्यातून पेय कपात ओतू शकते.  
 

 

 

 

 

 

 
 

छोटा मुलगा �तः�ा हाताने  
कपातून िपतो आहे. .  

 



िवभाग १. ७ : कपाने िप�ाची मूलत�े 

 

70 

 
कपाचे प्रकार 

कप वेगवेग�ा आकाराचे आिण रचनेचे असतात. 
बाळा�ा चेहऱ्या�ा �ायंूचा िवकास, �ाची 
िवकासा�क आिण शारी�रक गरज आिण तोडंाचा 
आकार यावर �ाला कोणता कप यो� ठरेल हे 
अवलंबून असते. मुलासाठी कोण�ा प्रकारचा कप 
यो� ठरेल हे तोच संगोपकाला सांगेल.  
 

 
 
 

 

कपाचे प्रकार – उघडे, झाकण असलेले आिण नळी असलेले  
कपाचे िविवध प्रकार असतात. साधे उघडे, िकंवा चोचीसारखं झाकण असलेले आिण 
नळीने ओढून िपता ये�ाजोगे.  
 
 
 
उघडा कप– याला झाकण नसते. या कपातून िप�ासाठी तोडंा�ा �ायंूचे कौशल्य 
अिधक असावे लागते. तोडंाचा प्र�ेक भाग यासाठी वापर�ाची गरज असते आिण 
यामुळे मुलाचे तोडंाचे �ायू अिधक बळकट होतात.  
 

 

झाकण असलेले कप–या कपाला चोचीसारखा भाग असलेले झाकण असते .ते 
सोयी�र असतात कारण �ातून पेय सांड�ाची शकयता कमी असते आिण कुठेही नेता 
येतात .तरीपण उघडा कप वाप�न जी कौश�े िशकता येतात ती या कपामुळे िमळत 
नाहीत . 

 
 
नळी असलेले कप– या कपाला नळी असते आिण  
�ां�ा झाकणानुसार�ांचे िविवध आकार असतात. तोडंा�ा �ायंूची कौशल्ये 
वाढवायलातेयो� पया�य आहेत आिण झाकण असल्याने ते वापरायलाही सोयीचे 
असतात.  
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कपाची रचना – 
कान िकंवा हँडल असणारे, साधे गुळगुळीत, िविश� रचनेचे कप 
कपा�ा िविवध रचना असतात. �ांना एक िकंवा दोन कान (हँडल) असू शकतात. हँडलिशवाय साधे गुळगुळीत कप 
असतात. िकंवा िपणे सोपे जावे �णून िविश� आकार िदलेले कप असतात.  
 
साधे कप– हँडलिवरिहत असलेले हे साधे कप कुठेही सहज उपल� होतात .तोडंाची आिण हातांची कौश�े उ�म 
असणाऱ्या मुलांसाठी ते उपयु� असतात . 
 
कानिकंवाहँडल असणारे कप- कपाने िपताना �ांना काहीतरी ध�न िप�ाची सवय असते अशा िवशेष गरज 
असले�ा मुलांसाठी यो� असतात . 
 
िविश� आकाराचे कप- कप तोडंाला लावून मागे झुकून िपता न येणाऱ्या मुलांना डोके आिण हनुवटीला आधार देणारे 
िविश� आकार िदलेले कप उपयोगी असतात .मुलांना कपाने िप�ाम�े मदत करणाऱ्या संगोपकांसाठी सु�ा ते 
उपयु� आहेत .या कपातून पेय बाहेर सांडत असेल तर सहज िदसते .�ामुळे िप�ाचा वेग आिण घोटाचे प्रमाण 
िनयंित्रत ठेवायला मदत होते . 

 
कप िनवडताना �ाचा आकार आिण रचना मुला�ा हाताला आिण �ा�ा इतर 
शारी�रक गरजांना सुयो� 
 
 

 

डावीकडून उजवीकडे  
कानाचा कप, 

साधा कप,िविश�  
आकाराचा कप  

 

 

मुलांसाठी कप िनवडताना �ांना िविवध प्रकारचे कप देऊन आव�क तो सराव �ावा 
 आिण यो� तो कप िनवडावा 
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कपाचा आकार – मोठा आिण लहान  
कप िविवध आकाराचे असतात. मूल �तः हाताने 
कप ध�न िपते आहे का �ाला संगोपक कपाने 
पाजतो आहे यावर �ा�ासाठी कोणता कप यो� 
ठरेल हे अवलंबून असते.  
 
मुलांसाठी असलेले छोटे कप धरणं संगोपकाला 
कठीण जातं तर �तः हाताने िपणाऱ्या मुलांसाठी 
मोठा कप हातात धरणं, उचलणं आिण तोडंापय�त 
नेऊन िपणं अवघड होऊ शकतं.  

 
 
कपाने िपणाऱ्या मुलाला सु�वातीला जो कप यो� वाटेल तो िनवडा . 
 
 

कपाचे िज�स- काच, िसरॅिमक, �ा��क, कागद; जड िकंवा 
हलके  
काच, �ा��क, िसरॅिमक, कागद असे िविवध पदाथा�चे कप असतात. कधी 
कधी मुलांना िविश� गो�ीची आवड िकंवा गरज असू शकते.  
काच आिण िसरॅिमकचे कप – हे कप जा� िटकाऊ असतात. पण 
संवेदनशील बाळां�ा तोडंाला �ांचा थंड आिण कडक �श� नकोसा होऊ 
शकतो. हे कप जड असतात आिण बाळाने जर ते चावले तर �ा�ा 
िहर�ांना आिण दातांना दुखापत होऊ शकते 
�ा��क आिण कागदाचे कप-�ा��कचे िकंवा कागदाचे कप वजनाला 
हलके असल्याने मुलांना आरामात नीट पकडता येतात पण ते िततके 
िटकाऊ नसतात. कप ओठांनी पकड�ाची सवय असलेल्या न�ाने कपाने 
िपणाऱ्या मुलांसाठी ते यो� नसतात.  

 
 
 

मुलाला कपाने सुरि�तपणेआिण सहज िपतायावे �णून संगोपकाने मुला�ा 
शारी�रक आिण मानिसक गरजा भागवू शकेल असे कप िनवडावे . 
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कप कसे धुवावे आिण कधी बदलावे  
नवीन कप वापर�ाआधी ते साबणा�ा गरम पा�ात िकंवा िडशवॉशरम�े धुवावे. प्र�ेक िप�ानंतर कप धुतलाच 
पािहजे. मुलासाठी धोकादायक ठरतील असे खूप वापरलेले कप लगेचच बदला.  
 

पिहल्यांदा कप वापरायला िशकणाऱ्या मुलांसाठी काचेचे िकंवा धातूचे कप वाप� नका. असे कप 
मुला�ा िहर�ांना, दातांना धोकादायक ठ� सतात. ते जर तोडंात फुटले ते जखम होऊ शकते 
आिण कपाने िप�ाचा अनुभव मुलासाठी नकारा�क ठ� शकतो. �णून मुलांसाठी सुरि�त आिण 
नरम असे �ा��कचे कप वापरा.  

 

कपाने िप�ा�ा काही सामा� सूचना  

①  पायरी १: बाळ जे�ा शारी�रक �ष्�ा स�म होईल ते�ाच �ाला कपाने पाजायला सु�वात करा. (मान 
आिण डोके सरळ ठेवून उठून बसणे, यो� वयाचे मूल कप आिण पेय आहारात �ची दाखवत असेल तर) 

②  पायरी २: बाळाला कपाने िप�ात काही अडचण येत असेल तर सुरवातीला ओळखी�ा चवीचे मऊ, 
पातळसर पेय कपाचा काठ ओठाला लावून चाखावा.  

③  पायरी ३: बाळा�ा तोडंापासून कप आिण पेय �ाला िदसेल असा लांब धरा. �ाने तोडं उघडून �ायची 
तयारी दाखवू दे.  

④  पायरी ४: कप बाळा�ा खाल�ा ओठावर टेकवा. थोडासा वाकडा क�न छोटा घोट �ाला पाजा.  
⑤  पायरी५: गाल, ओठ, जीभ वाप�न बाळाला कपातून पेय ओढून घेऊ दे.  

 

  

 

लहान मुलगी �ा��क�ा उघ�ा कपाने 
िपते आहे.  
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o जर मुलाला कपाने िपणेआवडत नसेल तर बळजबरीने �ा�ा तोडंात कप कोबूंनका. �ाला िप�ाब�ल 

नावड िनमा�ण होईल.  
o मुला�ा उघ�ा तोडंातून थेट �ा�ा िजभेवर पेय ओतू नका. ही यो� प�त नाही.  

 
o कप खूप वर ध�न भराभरा पाजू नका. मुलाला भरभर िपता आले नाही तर पेय बाहेर येऊ शकते.  
o बाळा�ाओठाव�निकंवातोडंाव�नपेयिनपटूनका. तेचांगलेवाटतनाहीआिण अशाने बाळ कपाने �ायला 

नकारदेईल.  
 

ल�ात ठेवा  - बाळ �तः�न कपधरायचा प्रय� करत असेल तर ज�रक� दे .कप 
तोडंाकडे ने�ाचा प्रय� क� दे . 

बाळ खाताना अ�� झाले तर होऊ दे .िशक�ा�ा प्रिक्रयेचा तो भागच आहे . 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ही छोटी िविश� आकारा�ा कपाने कसे 
�ायचे हे िशकत आहे. 
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कपाने पाजताना ल�ात घे�ाचे मह�ाचे घटक 

 

 

�स्थती बाळा�ा गरजेप्रमाणे 
असणे 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारीसरळ बसले�ा �स्थतीकपाने �ायला 
यो� 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात . 

o बाळ न झोपता आवडीने कपाने िप�ात गंुगून जाते . 

o )कपाकडे झेपावते, िप�ासाठी तोडं उघडते इ�ादी( 

o बाळगडबडनकरताशांतपणेिपते . 

कपाचा आकार आिण रचना 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o कप बाळा�ा ओठावर अगदी आरामात बरोबर बसतो . 

o बाळ सहजतेने कपातले पेय फारसे काही न सांडता िपऊन टाकते . 

o कपाचा प्रकार यो� असेल तर बाळ गुदमरणे, कप ढकलणे, चावणे िकंवा तोडं िफरवणे असे 
घडत नाही.  

o कपाचे वजन आकार आिण रचना बाळ आिण संगोपक दोघांनाही धरायला हलके आिण सोपे 
जाते .बाळ कपाने �ायला िशकत असताना कप धरणे, उचलणे आिण तो तोडंाकडे नेणे 
�ाला सोपे जाते . 

यो� गती 

o बाळाने घोट घे�ासाठीसंगोपक पुरेसा वेळ कपतोडंात ठेवतो . 

o एक घोटिद�ावर तो िगळून होईंपय�त संगोपक थांबतो . 

o संगोपक बाळाला एका वेळेला एकच घोट देतो . 

o िपणेसाधारण ३० िमिनटांपय�त चालते . 

यो� पेय 

o पिह�ांदा कपाने �ायला िशकताना बाळाला सावकाश जाणारे दाट पेय �णजे दही िकंवा 
दूध िदले जाते . 

o कपाने िपता येऊ लाग�ावर वेगवेगळे पातळ पेय हळूहळू िदले जाते . 

o बाळ �तः�ा हाताने कप ध�न िपऊ लागले की घ�सर पदाथ� िदले जातात . 

o पातळसर पेय िपताना बाळाला खोकला येत असेल िकंवा �ासगुदमरत असेल तर घ� पेय 
िदले जाते . 

घोटाचा यो� आकार 
o कपाने िप�ा�ा सु�वातीला छोटे छोटे १/२घोट देतो . 

o बाळाला कपाने चांगले िपता येऊ लागले की मोठे घोट िदले जातात 

मह�ाचे घटक कपाने यश�ीपणे पाज�ाची ल�णे 
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प्र�ेक मुलासाठी कपाने िप�ासाठी काही सूचना  

 

स◌ूचना १ 

 
प्र�ेक मुलाला एकच कप चालेल असे नाही . 
प्र�ेक मुलासाठी कपिनवडताना �ाची वैय��क गरज ल�ात �ा .मुलासाठी उ�म कप िनवडणे हे वेळखाऊ काम असते .
अगदी यो�प्रकारे वाढणाऱ्या मुलासाठीसु�ा �ाला यो� तो कप िमळेपय�त वेगवेगळे कप वाप�न बघावे लागतील .
�ासाठी वेळ �ा .बाळ कसा प्रितसाद देतंय या कडे ल� �ा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 

सूचना २ 

 
कप िनवडताना बाळा�ा �मतेनुसार िनवडा 
कप िनवडताना बाळाचे केवळ वय ल�ात घेऊ नका तर ते नीट सरळ बसते आहे, डोके आिण मान नीट धरते आहे याकडे 
पण ल� �ा . 

सूचना ३ 
 
कपाने यो�प्रकारे िप�ासाठी वेळ आिण सराव गरजेचा आहे . 
कपाने �ायला िशकणे ही एक प्रिक्रया आहे .ती िशक�ाचा एकमेव माग� �णजे रोज वारंवार कपाने िप�ाचा सराव करणे . 

सूचना ४ 

 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा कपाने िप�ासाठी मदत करते . 
कपाने िपताना सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे .�स्थर �स्थती बाळाला �तः चम�ाने 
खायला िशक�ासाठी मदत करते . 
 

सूचना ५ 

 

सावकाश आिण छो�ा घोटाने सु�वात करा 
कपाने �ायला सु�वात करताना छोटे छोटेघोटसावकाश पाजा .िजतके छोटे घोट आिण िजतकं सावकाशपणे पाजले जातील 
िततके ते मुलालासुरि�तपणेआिण सहज िपता आिण िगळता येतील .जे�ा बाळकपाने �ायला सु�वात करेल ते�ा 
�नपान आिण बाटलीने दूध िपणे चालूच ठेवायचे ल�ात ठेवा . 

सूचना ६ 

 
चांग�ा आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात . 
कपाने पाजताना मुलाशी छान संवाद साधा .गोड बोला .�ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा . 
 

सूचना ७ 

 

गोधंळ होणे �ाभािवक आहे . 
कपाने िपताना गोधंळ उडू शकतो .पण असा गोधंळ होणे हे चांगले आहे कारण यातूनच मूलाला पेय कसं आहे, ते कसं 
�ायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते .वेगवेगळे पदाथ� �तः िप�ाचा ते प्रय� करते . 
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अंितम िवचार  

पेय िपणंही मुलासाठी अितशय सुखद जाणीव असते. पण कधी ते अडचणीचं हीहोऊ शकतं. कपाने 
िप�ासाठी बाळ स�म झाले आहे का आिण �ाला कोणता कपयो� ठरेल हे शोधून काढलं तर कपाने िपणं 

आनंदाचं आिण यश�ी होऊ शकतं. जे�ा काही अडचणी येतील ते�ा इतरांची मदत �ा. आधीचे अनुभव, आिण 
सम�ांब�ल इतरांशी चचा� केल्यास लवकर िनराकरण होऊ शकेल आिण संगोपक आिण मुलाचा त्रास कमी होऊ 
शकेल.  
 

बाळ कपाने िप�ायो� होणे, �ालाकपाची ओळख क�न देणे आिण कपाने�ायला उद्यु� करणे 
यािवषयी अिधक मािहती जाणून �ा प्रकरण २ आिण ३ म�े.  
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िवभाग १. ८ �तः हाताने खा�ाची मूलत�े  
 

�तः हाताने खाणे �णजे काय? 

चमचा, वाटी, कप वाप�न मुले जे�ा �तः हाताने जेवतात ते�ा ती एक मोठी प्रिक्रया असते. �स्थर बसणे, �तः 
हाताने कप उचलूनतोडंाला लावणे, ताटातून, वाटीतून घास उचलणे आिणतो तोडंापय�त नेऊन खाणे �णजे �तः 
खाणे होय. हे साधारणपणे मूल ६-७ मिह�ांचे झाल्यावर सु� होते. बाळ ते�ा घन आहार घेऊ लागते आिण हात 
आिण बोटं वाप�न �तः खा�ाची आवड �ाला िनमा�ण होते. १२ ते १४ मिह�ांची मुलं चमचा िकंवा कपातून �तः 
अ� खा�ात सिक्रय सहभागघेऊ लागतात. कोणतीही प�त वाप�न जे�ा �तः हाताने खा�ाचा अनुभव जे�ा 
िदला जातो ते�ा मुलं हे जीवनाव�यक कौशल्य आयु�ाभरासाठी िशकतात.  

�तः हाताने खा�ाचे मह� काय? 

स◌्वतः हाताने खायला िशकण ेह ेकोणत्याही मुलासाठी अितशय रोचक आिण आनंददायी असते. मुला�ा सवा�गीण 
वाढीसाठी उपयु� असे हे मह�ाचे कौशल्य आहे.  
 
�तः हाताने खाणे मह�ाचे आहे कारण-:  

①  मुलांना न�ा �शा�ची आिण तापमानाची जाणीव होते.  
②  हात आिण बोटे वापर�ा�ा गंुतागंुती�ा हालचालीसंाठी उपयु� कौशल्य यातून िशकता येतात.  
③  मुलांना �तंत्र झाल्यासारखे वाटते आिण �ांचा आ�िव�वास वाढतो.  
④  मुलांना �तःला भूक लागल्याची आिण पोट भरल्याची जाणीव समजू लागते.  
⑤  मुले आिण संगोपक यां�ासाठी हा मजेचा अनुभव �णजे एक ब�ीसच असते .  

 

�तः खा�ाचे फायदे 
 

वण�न )कसे िदसते( 

  
�ायंूची कौश�े 

 
o मुलांना हात आिण बोटे वाप�न चमचा, कप आिण अ�पदाथ� उचलणे 

आिण ठेवणे िशकवते . 
o वेगवेग�ा आकाराची भांडी आिण अ�पदाथ� उचलायला िशकवते . 
o कप .चमचा, वाटी आिण अ�पदाथ� तोडंापय�त ने�ात मदत करते . 

जािणवांचा िवकास 
 

 
o वेगवेग�ा तापमानाचा, �शा�चा आिण घनतेचा अनुभव घे�ाची संधी 

िमळते . 
o मूल सहजतेने अ�पदाथा�ला आधी �श� क�न मग ते खाते . 

नाती आिण भाषा 
 

 
o संगोपकाशी अथ�पूण� संवाद साध�ाची संधी मुलाला िमळते 
o मुलाला जेव�ासंबंधी सामािजक िनयम समजतात .(हात धुणे, खा�ाकरता 

बसणे, �तः खाणे, घास घेणे, ओतणे, भाषेचा वापर, आ�ा पाळणे,इ�ादी . ) 
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o  

 
�ातं� आिण आ�िव�ास 

 
 

o म�दू�ा िवकासाला यो� अशी छोटी छोटे कामं �तः कर�ाचा अनुभव 
मुलांना देते . 

o मुले आिण संगोपक यां�ासाठी जेवण हा ब�ीस��प मजेचा अनुभव देते . 

 
��ाची जाणीव 

 
 

 
o आप�ाला भूक लागली आहे, आपले पोट भरले आहे ही शारी�रक ल�णे 

मुलांना ओळखता येतात . 
o छोटे घास िकंवा घोट घेणे, जेवताना सावकाश एकेक घास चावून खाणे या 

संक�ना मुलांना समजतात . 
 

 
 

 
ल�ात ठेवा- मुले जे�ा हाताने खाऊ लागतात ते�ा संगोपकाने �ांना फ� मदत करायची असते. 
खरंतर संगोपकाचे काम आता कमीच होते.  
 

�तः खा�ाचे यो� वेळापत्रक : िवकासाची पुढची पायरी 

स◌्वतः हाताने खायला िशकण्याचे वेळाप�क साधारण ६-७ �ा मिह�ापासून सु� होते. याच काळात मूल कप 
हाताने उचलून �ायला िशकत असते. चमचा वाटी कप वाप�न मुलाला खायला िशकवताना मुलाच्या िवकासात्मक 
पातळीचा िवचार केला पािहजे. मूल जरी एका िविश� वयाचं असलं तरी त्याच्याकडे आवश्यक कौशल्ये असण ेअिधक 
मह�वाचे आह.े  
 

 

ही छोटी मुले �ांचे दुपारचे 
जेवण �तः हाताने मजेत खात 

आहेत.  
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�तः हाताने वाटी चमचा, कप वाप�न खायला िशक�ाचीउपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े 
िवकिसत होतात याची मािहती खाली देत आहोत.  
 

वाढीचे वय    वाढती कौशल्ये 

२-३ मिहने भूक लाग�ावर बाळ हात तोडंाशी नेते . 

३-४ मिहने बाळ �न आिण िकंवा बाटली ओळखू लागते . 

४ मिहने बाळ व�ू हातात ध�न तोडंाशी नेते . 

५ मिहने बाळ �तंत्रपणे एका िकंवा दो�ी हातांनी बाटली ध� शकते . 

५ - ६ मिहने मुलांसाठीची िब��टे, कुरकुरे, कुकीज तोडंात घालतात . 

६-७ मिहने कुकीज, िब��टे �तः खाऊ शकतात आिण संगोपकाने धरले�ा कपातून िपऊ शकतात . 

९ मिहने मुले �तः चमचा ध�न �तंत्रपणे खाऊ शकतात . 

१२ मिहने कमीतकमी सांडासांड क�न मूल हाताने कप ध�न िपऊ शकते . 

१२  – १४ मिहने मूल भरलेला चमचा तोडंापय�त नेऊ शकते . 

१५-१८ मिहने मूल चम�ात घास भ�न घेते आिण खाते . 

२०-२२ मिहने मुलाला एका हाताने कप ध�न िपता येते . 

२४ मिहने तळवा वर�ा िदशेला क�न अिधक चांग�ा प�तीने चम�ाने खाऊ लागते . 

३० मिहने एका भां�ातून दुसऱ्या भां�ात पेय ओतू शकते . 

३१  - ३२ मिहने कमीतकमी सांडासांड क�न मूल हाताने खाऊ शकते . 

३०-३६ मिहने काटा चमचा वाप�न घास उचलू शकते . 

 
 
 
मुलाला रोज�ारोज िविवध पदाथ� कप, भांडी वाप�न खा�ाचा अनुभव िदला तर 
�ाचे �तः हाताने खा�ाचे कौशल्य वाढ�ास मदत होईल. 
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�तः हाताने खा�ाचे प्रकार  

मुले िविवध प्रकारे �तः हाताने खायला िशकतात. सु�वातीला ती हात आिण बोटं 
खा�ासाठी कशी वापरायची हे िशकतात. नंतर ती िविवध भांडी, वाटी, चमचा, कप 

वाप�न कसे खायचे हे िशकतात. संगोपक या सग�ा कामात �ांना मदत करत असतो. �ाने मुलांना हे कौशल्य 
िशक�ासाठी जा�ीतजा� संधी आिण पुरसा वेळ�ायला हवा.  
 

बोटांनी खाणे– 
�तः खायला िशकतानाची पिहली पायरी �णजे बोटांनी खाणे. मुले खाऊ हाताने पकडतात आिण उचलून मजेत 
खातात. हे छानच काम आहे ! बोटांनी खाताना मुलांना िविवध पदाथा�ची ओळख होते आिण �ां�ा हाताची �शा�ची 
जाणीव वाढते. खायला िशक�ाचा हा अितशय मह�ाचा भाग आहे. जो पदाथ� �ां�ा हाताला पिहल्यांदा लागेल तो 
खा�ाची �ांची �मता वाढते. �ामुळे िकतीही गोधंळ झाला तरी बोटांनी खायला प्रवृ� करणे ही अ�ाव�यक गो� 
आहे.  
 
बोटांनी खा�ाची सु�वात बाळ ६-७ मिह�ाचे असल्यापासून करावी, याच सुमारास ते सुरि�त आिण यश�ी 
हो�ाची कौशल्ये िशकत असते, उदा.  
 

①  बाळ डोके आिण मान ध� शकते.  
②  थो�ाशा आधाराने िकंवा �तंत्रपणे सरळ बसू शकते.  
③  खा�ाम�े �ची दाखवते.  
④  व�ू धरायला झेपावते.  

 

भांडी, वा�ा आिण ताटं  
वेगवेग�ा प्रकारची, आकाराची, रचनेची, िज�सांची भांडी असतात. मुलां�ा िवशेष गरजा पूण� कर�ासाठी काही 
िविश� प्रकारची भांडी बनवली जातात. कोण�ाही प्रकारचे भांडे असो ते बाळा�ा तोडंाला यो� असे आिण �ा�ा 
शारी�रक वाढी�ा तसंच एकंदरीत िवकासा�ा गरजांना उपयोगी असायला हवे. हे ल�ात �ा की या व�ू 
वापरायला िशक�ा�ा या सग�ा प्रिक्रयेला वेळ लागेल, ते�ा संगोपकाने मुलांना वारंवार संधी देऊन सराव 
�ायला हवा.  
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चमचा - साधारणतः चमचे ही पिहली व�ू मुलांना वापरायला िदली 
जाते. कारण �ानेखाऊ उचलायला आिण खायला सोपे जाते. हात 
आिण मनगटा�ा हालचालीवर फारसं िनयंत्रण नसणाऱ्या अगदी 
छो�ा मुलांना �तः खायला िशकव�ासाठी चमचा हे अगदी यो� 
साधन आहे.  
 
 

ताटं आिण वा�ा-- ताटं वा�ा वेगवेग�ा प्रकार�ा असतात. एका हाताने धरताना अडचण येणाऱ्या मुलांना �ा 
टेबलावर ठेवून खाता येते. �ां�ा खाली �ेटमॅट िकंवा को�र ठेवले तर ते सरकत नाहीत .  
 
खा�ासाठी नेहमी वापरले जाणाऱ्या अजून काही व�ू 
 
काटा चमचा आिण चॉप��क – या गो�ी मुलांना खा�ासाठी गेटा येतात पण �ायंू�ा प्रगतीबाबत काही अडचणी 
आहेत अशा मुलांना या वापरणे अवघड जाते.  
 
�ोक�  – ही चमचा आिण काटा या दो�ीसारखी असणारी व�ू आहे. चमचा वाप� शकणाऱ्या मुलाला काटा 
वापरायला िशकवताना याचा फार उपयोग होतो.  
 
भांडी, वा�ा, ताटं वाप�न मुलांना �तः�ा हाताने खायला िशकव�ासाठी ८-९ मिहने हे यो� वय आहे. जे�ा 
मुले काही कौशल्ये िशकलेली असतात. उदा,  
 

o बाळ डोके आिण मान उ�म प्रकारे ध� शकते.  
o थो�ाशा आधाराने िकंवा �तंत्रपणे सरळ बसू शकते 
o भांडी, ताटं, वा�ांम�े �ची दाखवते.  
o व�ू धरायला झेपावते.  

 

छोटीशी मुलगी पिहल्यांदाच यश�ीपणे चम�ाने 
खाताना िकती अिभमानाने चमचा धरतीय बघा ! 

 

 
ही छोटी मुलं �ां�ा वा�ांमधून योगट� 
(द�ासारखा पदाथ�) िपत आहेत. 
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कप 
कप वेगवेग�ा आकाराचे आिण रचनेचे असतात. इतर 
व�ंूबरोबरच कप वापरताना बाळा�ा चेहऱ्या�ा �ायंूचा 
िवकास, �ाची िवकासा�क आिण शारी�रक गरज आिण तोडंाचा 
आकार िवचारात घेणे गरजेचे आहे.  
 
चोच आिण झाकण असलेले कप सु�वातीला मुलांना िदले जातात 
पण उघडे कप हे जा� फायदेशीर असतात. मुलांना ते 
पेयिप�ासाठी उ�ेजन देतात आिण ते वापरताना मुलांना िवशेष 
आनंद होतो.  
 
�तः कपाने �ायला दे�ाचे वयसाधारणतः ६-९ मिहने इतके 
असते. ते�ा मुलाने काही �मता गाठायला ह�ात �ा अशा – 

o बाळ डोके आिण मान उ�म प्रकारे ध� शकते.  
o थो�ाशा आधाराने िकंवा �तंत्रपणे सरळ बसू शकते 
o कपाने िप�ाम�े �ची दाखवते.  
o कपाकडे झेपावते.  

 
 

कप आिण चमचे यांचे िविवध प्रकार आिण उपयोग 
याब�ल अिधक मािहतीसाठी प्रकरण १, िवभाग ७ 

म�े वाचा.  

 

 
िविश� आकारा�ा कपाने िपताना कप 

हातात ध�न �ायला िशकणे सोपे जाते.  

 

मुलं �ांचा खास 
म�नचमचा घेऊन �तः 

हाताने खात आहेत. 
 

ही छोटी हाताने जेवता जेवता 
िवश्रांतीसाठी थांबली आहे. 

 

छोटी मुलं �ा��क�ा सीपी कपाने झाकण 
उघडून पीत आहेत. 
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काही मुलं �तः�ा हाताने का जेवत 
नाहीत? 

① श◌ारी�रक: मुलाची शारी�रक कौशल्ये आिण ती 
पूण�पणे वापर�ाची �ाची �मता 

② भाविनक: �तः हाताने जेव�ासाठी प्रो�ाहन देणारे 
�ाचे काही वैय��क अनुभव  

③ वातावरणीय: मुलाने हाताने खा�ासाठी मदत 
करणारे िकंवा �ात अडथळा आणणारे मुला�ा 
भोवतीचे वातावरण  

 

 

 

 

 
कारणे उदाहरणे 

 
शारी�रक 

 

o �तः�न �स्थर बसून खाऊिपऊ शकत नाही.  

o कप िकंवा अ�पदाथ� तोडंाजवळ नेऊ शकत नाही.  

o पदाथा�ला हात लावून बघणे आवडत नाही िकंवा कोणताही पदाथ� समोर 
आला की वास घेऊन बघतो.  

o तोडं,जीभ,गाल आिण दात इ.िगळ�ा�ा िक्रयेत भाग घेणाऱ्या 
अवयवांना दुखापत 

o डाउ� िसंड� ोम, सेरेब्रल पा�ी  , दूचा आजारम�इ�ादी शारी�रक �था 
असते �म�ता . 

o �तः खाताना िकंवा दुसऱ्याने भरवताना वारंवार �ास गुदमरत असेल तर 
खाणे भीतीदायक वाटते.  

 
भाविनक 

 
 

o जे�ा भूक लागली असेल ते�ा जेवायला िमळत नाही. आिण �तःला भूक 
लागलीय हे ओळखता येत नाही.  

o संगोपकाकडून बळजबरीने खायला घातले जाते �ामुळे अ�ावरची वासना 
जाते.  

o जेवताना�ा वेळी काही दुःखदायक अनुभव येतात, �ामुळे जेवण नकोसे 
वाटते.  

o चमचे,भांडी,कप कसे वापरावे हे मिहती नसते �ामुळे खाता येत नाही. 
 

वातावरणीय 
 

 
 

o कप,भांडी वाप�न िकंवा बोटाने खा�ाची संधी आिण पुरेसा सराव 
िमळत नाही. 

o यो� चमचे, कप अशी भांडी िमळत नाहीत.  

o �तः हाताने जेव�ाइतका वेळ मुलांना िमळत नाही.  

o मुलांना भरव�ासाठी िकंवा �तः जेवायला िशकव�ासाठी पुरे�ा ��ी 
नसणे.  
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�तः जेवणाऱ्या मुलांसाठी काही मह�ाचे घटक 

  

मह�ाचे घटक 
 

�तः जेव�ाची ल�णे 

�स्थती बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारी सरळ बसलेली�स्थती�तःखायला 
यो� 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात.  

o बाळ न झोपता आवडीने हाताने खा�ात गंुगून जाते.  

o (चमचा िकंवा कपाकडे झेपावते, खा�ािप�ासाठी तोडं उघडते इ�ादी) 

o बाळगडबडनकरताशांतपणेखाते . 

भां�ांचा आकार आिण रचना 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o बोटाने खाणे बाळा�ा �मतेनुसार होते . 

o बाळा�ा शारी�रक गरजेनुसार भांडी, चमचे, कप इ .चा आकार आिण रचना असते . 

o मुलं आरामात सहजपणे चमचे, वा�ा, कप वाप�न भां�ातून पदथ� काढू शकतात . 

o बाळ जेवणाबाबत अितसंवेदनशील नसते . गुदमरणे, ताट ढकलणे, चावणे िकंवा तोडं 
िफरवणे असे घडत नाही.  

o भां�ांचा दांडा आिण वजन मुलं ती सहज उचलू शकतील आिण खाऊिपऊ शकतील 
असा असतो.  

पुरेशी संधी 
o बाळाला भांडी वाप�न खा�ासाठीपुरेसा वेळ आिण संधी िमळते . 

o �तः खा�ासाठी पुरेसा वेळ आिण संधी िदली जाते . 

o जेवण साधारणतः तीस िमिनटांपय�त चालते . 

यो� आहार o बोटांनी, चम�ाने खा�ाची तसंच कपाने िप�ाची भरपूर संधी मुलाला िमळते . 

o �तः खा�ाची पुरेशी�मता आली की वेगवेगळे पदाथ� खायला िदले जातात . 

यो� नमुने आिण साहा� 

o भांडी, हात, चमचे, कप वाप�न कसं जेवायचं हे िशकवायला संगोपक �तः बाळाशेजारी 
बसून जेवतो . 

o भांडी, हात, चमचे, कप वाप�न बाळ इतर मुलांसोबतबसून जेवते . 

o बाळा�ा गरजेप्रमाणे संगोपक �ाला �तः जेवायलामदत करतो . 

 

 

  



िवभाग १. ८ �तः हाताने खा�ाची मूलत�े  
 

86 

�तः हाताने जेवणाऱ्या मुलांसाठी काही सूचना  

स◌ूचना १ मुला�ा वैय��क गरजा आिण �ाची िवकासाची पातळी ल�ात घेऊन �ाला �तः जेवायला िशकवायला सु�वात करावी . 
एकाच वेळेला प्र�के मूलाला �तः हाताने जेवायला आवडेल िकंवाते�तः जेवायला सु�वात करेल असे नाही . 

सूचना २ 

�तः जेव�ासाठी वेळ आिण सराव गरजेचा आहे . 
मूल िवशेष गरज असलेलं असो िक नसो पण �तः जेवायला िशकणे ही एक प्रिक्रया आहे .ती िशक�ाचा एकमेव माग� �णजे 
संगोपकाने मुलाला मदत क�न �तः जेव�ाचा सराव रोज�ा रोज आिण वारंवार देणे  

सूचना ३ 

यो� प�त िनवडणे ही एक वेळखाऊ प्रिक्रया आहे . 
अगदी यो�प्रकारे वाढणाऱ्या मुलासाठीसु�ा �ाला यो� ती प�त िमळेपय�त वेगवेगळे चमचे, कप, �ांचे आकार, रचना, 
बस�ाची �स्थती आिण अ�पदाथ� वाप�न बघावे लागतील .�ासाठी वेळ �ा .बाळ कसा प्रितसाद देतंय याकडे ल� �ा आिण 
�ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 

सूचना ४ 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा कपाने िप�ासाठी मदत करते . 
सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे .�स्थर �स्थती बाळाला �तः हाताने जेवायला िशक�ासाठी 
मदत करते.  

सूचना ५ 

छोटे आिण सावकाश  
�तः जेवायला सु�वात करताना बाळाला अगदी कमी जेवण �ा .ते �ांना सावकाश खाऊ दे .दोघं िमळून जेवण करा .एक 
घास तु�ी भरवा एक �ाला हाताने खायला सांगा .सावकाश पण सात�ाने केलेला सराव नवीन अनुभव दे�ासाठी चांगला 
माग� आहे . 
 
 

सूचना ६: 
चांग�ा आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात . 
�तः जेवायला िशकवताना मुलाशी छान संवाद साधा .गोड बोला .�ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा . 

सूचना ७ 
गोधंळ होणे �ाभािवक आहे . 
�तः जेवायला िशकताना सांडासांड होऊन गोधंळ होणं �ाभािवक आहे .पण असा गोधळ होणे हे चांगले आहे कारण यातूनच 
मूलाला कसं �ायचं, काय खायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते .वेगवेगळे पदाथ� �तः खा�ाचा ते प्रय� करते . 

सूचना ८ 
हे जीवनाव�क कौश� िशक�ाची संधी सव� मुलांना िमळणे हा �ांचा ह� आहे . 
�तः खायला िशकणे हे एक मह�ाचे कौश� मुला�ा जीवनात मोठा बदल घडवते .सा�ा आिण िवशेष गरज असले�ा 
सव�च मुलांना या ऊजा�दायी प्रिक्रयेत सहभागी हो�ाची संधी िमळायलाच हवी . 

 

अंितम िवचार  
�तः जेवायला िशकणे हे आ�ाना�क आहे पण मुलासाठी तो एक अतुलनीय अनुभव आहे. 

जे�ा संगोपक मुलांना हे कौशल्य वाढवायची संधी देतो ते�ा मुले फ� खाणेिपणे याखेरीज बरंच 
काही िशकतात. ती आयु�भरासाठी एक मौल्यवान कौशल्य िशकतात. ही पु��का तु�ी संदभ� �णून 

ज�र वापरा. ल�ात ठेवा- जे�ा काही अडचणी येतील ते�ा इतरांची मदत अव�य �ा. आपले पूव�चे अनुभव, 
आ�ाने, प्र�न, इ�ादी बाबत इतर संगोपक िकंवा गटातील इतर लोकांशी ज�र चचा� करा. यातून तु�ाला तुमची 
सम�ा सोडव�ासाठी यो� आकारा�क माग� सापडेल आिण �ामुळे संगोपक आिण मुलाची काळजी दूर होईल.  
 
 

�तः जेवायला प्रो�ाहन दे�ािवषयी अिधक मािहती वाचा प्रकरण २. ३ आिण ४ म�े.  
�तः जेवायला िशकव�ासाठी काही कल्पक उपाय तु�ाला वाचायला िमळतील 

प्रकरण ९ल म�े .  
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िवभाग १. ९ :घन आहार आिण पेय मूलत�े  
 

सामा�पणे अ�ाचा प्रकार  ( �श� )आिण द्र�ाची घनता �णजे काय? 

अ�पदाथ� आिण पेय वेगवेग�ा प्रकारचे असतात. अगदी लहान असताना आपल्याला फ� पेयांचा आहार िदला 
जातो पण जसजसे आपण मोठे होतो तशी आपली खा�ाची �मता वाढते आिण मग आपण िनरिनरा�ा घनतेचे 
अ�पदाथ� खाऊ लागतो. उदा, िमश्र धा�ाचे �खमट, भा�ा, कु�रलेली फळे, आिण इतर मऊ पदाथ�. शेवटी जे�ा 
आपली जेव�ाची �मता पूण��ाला जाते ते�ा आपण सव� प्रकारचे अ� खाऊ शकतो अगदी पावापासून सािमष 
आहारापय�त. �ा मुलांना खा�ािप�ाम�े काही अडचणी येतात �ां�ासाठी अ�ाचा यो� प्रकार आिण पेयाची यो� 
घनता शोधणे हाच एक सोपा आिण सुरि�त माग� आहे. �ामुळे मुलाची �मता आिण शारी�रकगरजा बघून �ा�ासाठी 
कोणते अ� आिण पेय यो� आहे हे ठरवताना संगोपकाला वेगवेग�ा अ�पदाथा�ची आिण पेयांची मािहती असणे 
आव�यक आहे.  

अ�ा�ा िविवधआिण घनतेचे प्रकार  

अ�ाचे आिण पेयांचे िविवध पोत आिण घनता असतात. ते खरंतर नैसिग�क असतात. पण बाळा�ा िविश� गरजांसाठी 
�ात बदल करतायेतो. हा बदल भांडी, िम�र, रवी, आिण घ�पणा आणणारे पदाथ� वाप�न करता येतो.  
 

घन आहाराचा पोत 
 

वण�न उदाहरणे 

िगरिगट  / अितशय दाट, घ� 

o नेहमी भां�ातून खातात . 
o कपातून िकंवा नळीने िपता येत नाही . 
o चाव�ाची गरज नसते . 
o गुठ�ा नसलेले मऊ 
o ओतता येत नाही . 
o चम�ातून पडते आिण ताटलीत तसाच आकार 

राहतो . 

o एकत्र बारीक केले�ा भा�ा, 
फळे, आिण मांस, रवाळ 
धा�े  

बारीक बारीक तुकडे 
आिण ओलसर 

o भां�ातून चमचा, चॉप��क िकंवा कधीकधी हाताने 
खाता येते . 

o �ाला आकार देऊन, मूद क�न ताटलीत ठेवता येते . 
o कधी कधी छो�ा गुठ�ा असतात . 
o गुठ�ा िजभेने सहज मोडता येतात . 
o मऊ आिण ओलसर असते . 
o कमीतकमी चघळावे लागते  
o चाव�ाची गरज नसते . 

o �खमा, बारीक तुकडे केलेली 
िकंवा कु�रलेली फळे, 
भा�ा आिण मासे, गुठ�ा 
असलेले रवाळ धा�  

नरम आिण घासा�ा 
आकाराचे 

o चमचा, चॉप��क वाप�न हाताने खाता येते 
o नरम, मऊ आिण एका घासात खाता येतील असे . 
o चाकुिशवाय तोडता येत नाहीत . 
o वाटीनेिकंवा चम�ाने कापता िकंवा कु�रता येते . 
o चघळावे लागते . 

o िशजवलेले नरम मांस, सौ� 
मासे, कु�रलेली फळे, 
वाफवले�ा िकंवा 
उकडले�ा भा�ा, नरम 
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o चाव�ाची गरज नसते . चीझ आिण अंडी, ओलसर 
िभजवलेला पाव  

सामा�  / नेहमीचे 

o सामा�, रोजचेवेगवेग�ा पोतांचे पदाथ� (मऊ, 
कडक, कुरकुरीत, तंतुमय, कोरडे, इ. ) 

o घन आिण द्रव एकित्रतपणे  ) सूप, रस इ  .(  
o वयानुसार यो� असे . 
o मुला�ा िवकासा�ा पातळीला अनुस�न  
o गरज अस�ास चघळणे, चावणे आव�क 

o सगळे जेवण,  
o भा�ा, फळे, मांस, चीज, 

अंडी, पाव इ . 

पातळ 

o अितशय प्रवाही द्रव  
o पा�ासारखे वाहाते 
o कोण�ाही बूच, कप िकंवा नळीने िपता येते . 

o पाणी  

थोडेसे घ� 

o पा�ापे�ा कमी वेगाने वाहते . 
o पा�ापे�ा थोडे दाट असते . 
o कोण�ाही बूच, कप िकंवा नळीने िपता येते . 

o �� दूध, प्रमािणत पेय  

सौ� घ� 

o थो�ा घ� पेयापे�ा कमी वेगाने वाहते . 
o जरा दाटसर असते . 
o चम�ातून चटकन खाली पडते पण थो�ा घ� 

पेयापे�ा कमी  
o चमचा, बऱ्याचदा कपआिण झाकण असलेले कप 

िकंवा नळीने िपट येते . 
o नळीतून िपताना जा� प्रय� करावे लागतात . 

o फळांचे रस  

म�म घ� 

o सौ�घ� पेयापे�ा कमी वेगाने वाहते . 
o अिधक दाट असते . 
o चम�ातूनहळूहळू थ�बां�ा �पात पडते . 
o चमचा आिण उघ�ा कपातून िपता येते . 
o गुठ�ा नसलेले एकसार�ा घनतेचे  
o चावणे, चघळणे आव�क नाही . 

o रसदार फळे, भाताची पेज, 
सॉस, भा�ांचे रस, र�ा, 
मध 

सवा�िधक दाट/घ�/िगरिगट 

o सवा�त कमी वेगाने वहाणारे द्रव 
o सवा�िधक दाट 
o ब�तेकवेळा भां�ातूनखा�े जाते . 
o कपाने िकंवा नळीने िपतायेत नाही . 
o चघळ�ाची गरज नाही . 
o गुठ�ा नसलेले सलग पेय  
o ओतता येत नाही . 
o चम�ातून पडते आिण ताटलीत तसाच आकार 

राहतो . 

o एकत्र बारीक केले�ा 
भा�ा, फळे, आिण मांस, 
रवाळ धा�े  

 

पेयाचीघनता 
 

वण�न उदाहरणे 



िवभाग १. ९ :घन आहार आिण पेय मूलत�े 
 

89 

�स्थती बदलणारे अ� वण�न उदाहरणे 
 

 
 
 

 
पोत आिण घनता बदलणारे 

 
o खाताना �स्थती बदलणारे अ�  
o लाळ िमसळल्याने, तापमान िकंवा 

दाबबदलल्याने �स्थतीत बदल होतो.  
o थोडेफार चघळावे लागते, चाव�ाची गरज नाही.  
o चघळ�ासार�ा न�ा िक्रया िशकवायला उ�म  

 
 
बफा�चे तुकडे, आई�ीम / सरबत, वेफस�, 
को�, काही िब��टे / कुकीज / कॅ्रकस�, 
कु�रलेला बटाटा, कुरकुरेइ.  

 

एखा�ा मुलाला वेगळा पोत िकंवा दाटपणा का हवा असेल ? 

एखा�ा मुलाला िविश� पोताचे िकंवा दाटपणा असलेले अ� हवे अस�ाची िविवध कारणे असतात. संगोपकाला ही 
कारणे कधी मािहती असतात तर कधी दुद�वाने मािहती नसतात. पण मुलाची सव� मािहती घेऊन आपण संभा� 
कारणे शोधू शकतो. मूल खा�ाआधी, नंतर, म�े म�े आिण खाताना काय करते आहे या�ा िनरी�णातून हे समजू 
शकेल.  
 
मुलाला वेग�ा प्रकार�ा अ�ाची गरज अस�ाची काही सामा� कारणे- 

o �दय िकंवा फु�ुसाचे आजार  
o लवकर वेळेआधी ज�ाला आलेले मूल  
o मादक पदाथ�, दा� यां�ा संपका�त आलेले मूल  
o फाटलेली टाळू िकंवा दुभंगलेले ओठ असणे 
o सेरेब्रल पाल्सी सारखा म�दूचा िवकार 
o डाउ� िसंड� ोम सारखा िवकासाशी िनगडीत िवकार 
o सामािजक, भाविनक आिण वातावरणीय घटक( अनुभवाची कमतरता, संगोपक नसणे, तणावपूण� अनुभव ) 

 

 

  

 

या मुलाला वेगवेग�ा प्रकारचे अ�पदाथ� 
ताटलीत िदले आहेत.  
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एखा�ा मुलाला वेग�ा प्रकारचे अ� आिण पेय हवी अस�ाची काही सामा� 
कारणे : 

o खोकला  
o खातािपताना �वास गुदमरणे                                    
o सद�ट िकंवा �वासाचा आवाज येणे                 
o �वासाचा संसग� होणे                            
o खाताना �वास �ायला त्रास होणे                 
o खायला नकार देणे आिण तोडं वाकडे करणे   
o िगचिमड होणे    
o जेवायला ३० ते ४० िमिनटांपे�ा जा� वेळ 

लागणे 

o चघळ�ात अडचणी 
o काही प्रकारचे अ� आिण पेय टाळणे  
o पदाथा�चा दाटपणा  
o खाताना रडणे  
o उलटी होणे   
o पोषण आिण वजनावर अवलंबून 

 

  

 
डावीकडे - डाउ� िसंड� ोम असलेल्या 
मुलाला घ�याचे आिण तोडंाचे �ायू 
कमकुवत असल्याने वेग�ा 
प्रकार�ाअ�ाची गरज भासते.  

 
उजवीकडे- सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या 
मुलाचे �ायू कडक असतात आिण �ाचे 
�ायंूवर िनयंत्रण नसते �णून �ाला 
वेगळे खाणेिपणे �ावे लागते.  

‘ 
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अ�ाचा यो� पोत आिण पेयाचा यो� दाटपणा िनवड�ाचे मह� काय ? 

अ�ाची आिण पेयाची यो� िनवड केल्यास मुलासाठी जेवण सुरि�त आिण सोयी�र होते. मुला�ा �मतेनुसार 
खाणेिपणे असेल तर यो� आहार िमळणे श� होते. �ा मुलांना खा�ािप�ात काही अडचणी असतील �ां�ा 
साठी अ� आिण पेयात बदल करणे हा एक यो� पया�य आहे. मुला�ा चांगल्यासाठी ते आव�यक आहे. िविश� 
अ�पदाथ� मुलाला ठसका लागू देत नाहीत आिण खाणे कंटाळवाणे िकंवा थकवणारे होत नाही. �ामुळे मुले सहज 
खायला िशकतात आिण �ाचा एकंदरीत चांगला प�रणाम �ां�ा पोषणावर आिण आरो�ावर होते.  

 

जे�ा मुले सुरि�तपणे आिण आरामात जेवतात ते�ा �ांचा आहार वाढतो आिण 
�ामुळे ती सश� होऊन �ांची चांगली वाढ होते . 

यो� खा�ािप�ाची िनवड करणे मह�ाचे आहे कारण -  

①  मुला�ा तोडंा�ा �ायंूचा िवकास हो�ाची ही प्राथिमक पायरी असते.  
②  मुलांना न�ा पोताचा आिणजािणवांचा अनुभव सुरि�तपणे घेता येतो.  
③  जेवणाची ही सुरि�त प�त आहे.  
④  मुलासाठी खाणे सोयीचे आिण मजेचे होते.  

 

यो� आहार िनवडीचे फायदे. 
 

      वण�न )कसे िदसते ( 
 

तोडंा�ा �ायंूची�मता 

 

o वेगवेग�ा प्रकार�ा खा�ािप�ासाठी तोडंाचा वापर कसा करायचा हे 
मुलांना िशकवते.  

o काही आ�ाना�क आहार कसा करावा हे िशकवते.  

जािणवांचा िवकास 

 

 
o मुलांना न�ा प्रकारचे खाणे आिण पेय घे�ाचा प्रय� कर�ाची संधी देते.  
o मो�ा माणसांचा आहार घे�ासाठी मुलांची तयारी केली जाते.  

�ा� आिण आरो� 

 

o सुरि�त खा�ािप�ाचा अनुभव देते.  
o खा�ाचा आरामशीर आिण आनंददायी अनुभव देते.  
o आजारपण, जेवण नाकारणे, कुपोषण, िनज�लीकरण आिण मृ�ूचे प्रमाण 

कमी करते  
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मुलां�ा िवकासात अपेि�त आहाराचेवेळापत्रक   : घन आहार  

म◌ुले सवर् �कारचा आहार कधी घेऊ शकतील याचे मुलांच्या वयानुसार एक वेळाप�क असत.े तरीदेखील नवीन आहार 
देताना मुला�ा िवकासा�क कौशल्य पातळीचा िवचार करणे आव�यक आहे. मूल जरी एका िविश� वयाचे असले 
तरी, ते न�ा आहारासाठी तयार आहे का, हा प्रयोग यश�ी हो�ासाठी �ा�ाकडे आव�यक कौशल्ये आहेत का 
हे बघणे अिधक मह�ाचे आहे.  
सव� प्रकारचा आहार �ायला िशक�ासाठी उपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े िवकिसत होतात 
याची मािहती खाली देत आहोत.  
 

वय वाढणारे कौशल्य खा�ाचा प्रकार 

०-५/६ मिहने o चोखणे  o �नपान िकंवा बाटलीने िपणे  

५-६ मिहने 

o चोखणे  

o िजभेचा जोर कमी होतो . 

o चमचा तोडंात ध� शकतो . 

o अ� िजभेवर पुढून मागे जाते  

o मऊ पातळसर अ� 

७-९ मिहने 

o चघळ�ासाठी तोडंाची वरखाली हालचाल 
सु� होते . 

o िजभेचा जोर आणखी कमी होतो . 

o िजभेची तोडंात सव� बाजूने हालचाल होते . 

o दात, मऊ रसदार पदाथ�  

o लाळेत िवरघळणारे िब�ीट, 
लोणीयु� वेफस� इ . 

o केळं, चांगले िशजवलेले गाजर, 
अॅ�ॅकॅडो असे मऊ पदाथ�  

१२-१४ मिहने 
o तोडंाची हालचाल वाढते . . 

o चघळणे  ) रवंथ करणे (िक्रया सु� होते . . 
o वरील प्रमाणे  

१४-१८ मिहने 
o चघळणे  ) रवंथ करणे (िक्रया वाढते . 

o ओठ उघडणे आिण िमटणे यायला लागते . 

o नरम मांस, िमश्र अ�, ध�ाचं �खमट, 
सूप, डाळभात इ . 

१८  - २४   + मिहने 

o चघळणे चांगले जमू लागते . 

o चघळणे आिण िगळणे यासाठी ओठांची 
यो� हालचाल करता येते . 

o तोडंा�ा �ायंूम�े �स्थरता येते .आिण 
वेगवेग�ा प्रकारचे अ� चावून घाणे श� 
होते . 

o मांस  

o कच्�ा भा�ा आिण फळे  

o िमश्र अ� पदाथ� 
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घन आहाराचे प्रकार  

घन आहाराचे अनेक प्रकार आहेत. �व�स्थत वाढ होत असलेल् या मुलाची वयाप्रमाणे �मता वाढत जाते आिण ते 
सव� प्रकारचे अ� खाऊ शकते. पण काही मुलांना खा�ात अडचणी असतात. �ांना �ां�ा आरो�ासाठी िविश� 
पदाथ�च लागतात िकंवा काही पदाथा�ना टाळ�ाकडे �ांचा कल असतो. मुलाला जे जेवण दे�ात येईल ते �ा�ा 
वयानुसार वाढ�ा असलेल्या �मता आिण गरज ल�ात घेऊनच िदलं पािहजे. मुलासाठी उ�म आहारिनवडताना या 
सव� गो�ी ल�ात �ायला ह�ात. शेवटी मूलच �ा�ासाठी कोणता आहार चांगला आहे आिण नवीन पदाथ� खायला 
�ाची िकती तयारी आहे हे संगोपकाला सांगेल.  

मऊ, िगरिगट पदाथ� – 
कोणताही पदाथ� चांगल्या प्रकार�ा िम�रम�े िकंवा �� डरने िफरवून मऊ, िगरिगट करता येतो. यात 
गुठ�ा नसतात. ६ मिह�ां�ा मुलांसाठी उ�म 

 

 

खासक�न यां�ासाठी  
o न�ानेच खायला सु�वात करणारे  
o  ६-९ मिह�ांची बाळे 

o चघळ�ाची �मता कमी असलेले.  
o िजभे�ा हालचालीवर कमी िनयंत्रण असलेले  
o दाताची सम�ा असलेले  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेले  
o खाताना अ�स्थता िकंवा वेदना असलेले 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
िगरिगट वाटी वाकडी केली तरी खाली पडणार नाही  

इतपत घ� असावे.  



िवभाग १. ९ :घन आहार आिण पेय मूलत�े 
 

94 

ओलसर बारीक केलेले–बारीक केलेले ओलसर पदाथ� नरम असतात. �ात थो�ा गुठ�ा असतात. हाताने िकंवा 
चम�ाने सहज गुठ�ा फोडून खाता येतात. खाताना या पदाथा�चे िगरिगट तयर होते आिण ते चटकन िगळता येते. 
केळं, उकडलेले रताळे, अॅ�ॅकॅडो असे पदाथ� चटकन बारीक होतात. बारीक केलेले मांस आिण मासे दाट र�यात 
घालून खायला देता येतात. पाव मात्र पेयात िभजवून �ायला हवा. कोरडा नको. धा�ाचे �खमट नरम, दाट असावे. 
�ातले जा�ीचे पाणी काढून टाकावे. भात िचकट �ायला नको आिण तो 
क�ाही राहायला नको.  
 
७ मिह�ांपे�ा मो�ा मुलांसाठी उ�म  
 
खासक�न यां�ासाठी  

o न�ाने खायला सु�वात करणारे  
o ७-१२ मिह�ांची मुले  
o थोडंतरी चघळता येणारी मुले  
o िजभेवर काही प्रमाणात िनयंत्रण िमळवलेली मुले  
o दातां�ा सम�ा असलेले  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेले  
o खाताना अ�स्थता िकंवा वेदना असलेले 

 

 
नरम आिण चावून खाता ये�ाजोगे -नरम चावून खाता ये�ाचे पदाथ� मऊ, ओलसर, 
आिण लहान असतात. ते सुरि�तपणे आिण सहज खाता येतात. हाताने आिण चम�ाने खाता येतात. हाताने �ाचे 
तुकडे करता येतात. मांस आिण मा�यांचे बारीक बारीक ८ िमिलमीटर पे�ा कमी नखाएवढे तुकडे �ावेत. पाव 
िभजवून �ावा. धा�ाचे �खमट नरम, दाट असावे. �ातले जा�ीचे पाणी काढून टाकावे. भात िचकट �ायला नको 

आिण तो क�ाही राहायला नको.  

९ मिह�ांपे�ा जा� वया�ा मुलांसाठी उ�म .  
 

खासक�न यां�ासाठी 
o पुरेसं चघळता येणारी मुले  
o िजभेची पुरेशी हालचाल आिण िनयंत्रण असते.  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेल्या मुलांनासु�ा हा 
आहार चालतो. 

 
छान बारीक तुकडे होऊ शकले नाहीत तर पदाथ� िम�रवर 

िफरवून िगरिगट करावे.  
 

 
चावून खाता येईल असा पदाथ� नसल्यास �ाचे बारीक तुकडे क�न 

�ावे.  
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o िकंवा ओलसर बारीक पदाथा�बरोबर िकंवा मऊ िगरिगटसोबत देता  येते. 
o चमचा वाटी वाप�न �तः हाताने खाणारी मुले  

 

मऊ तोडून खाता येणारे पदाथ� खा�ासाठी मुलाला चघळता येणे आव�यक आहे. �ाला चघळता येत 
नसताना जर हे पदाथ� िदले तर �ाला तोटरा बसून �वास गुदम� शकतो. नवीन आहार देताना 
संगोपकाने काळजी �ायला हवी आिण खाताना मुलासोबत राहायला हवे.  

 

रोजचा आहार 
टेबल फूड �णजेच रोजचा आहार हा मुला�ा शारी�रक गरजा आिण 

�मतांना यो� ठरेल असा असतो. चमचा वाटी ताट वाप�न हाताने 
खा�ाजोगे हे पदाथ� चावून चघळून खा�ाचे असतात. मऊ, 

गुठ�ायु�, कुरकुरीत, खुसखुशीत, कडक, घ�, तंतुमय आिण 
िचकट चघळता येतील असे असतात. पाव न िभजवता तसाच देता 
येतो आिण भात िचकट, मऊ िकंवा मोकळा दाणेदार चालतो.  
 
 
 
 

 
 
खासक�न यां�ासाठी 

o पुरेसं चघळता येणारी मुले 
o िजभेची पुरेशी हालचाल आिण िनयंत्रण असते.  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेल्या मुलांनासु�ा हा आहार चालतो. िकंवा ओलसर बारीक   

पदाथा�बरोबर िकंवा मऊ िगरिगटसोबत देता येते. .  
o चमचा वाटी वाप�न �तः हाताने खाणारी मुले .  

 

पेया�ा घनतेचे  ) दाटपणा (प्रकार  

 
वेगवेग�ा पेयांचा दाटपणा वेगवेगळा असतो. चांगली वाढ होत असलेल्या मुलाला पातळ पेय िदलं तरी 
चालतं. पण �ा मुलांना िगळ�ाचा त्रास आहे �ांना िविश� दाटपणा असलेलीच पेयं लागतात आिण बाकी 

�ांना चालत नाहीत. �णून मुलाचे वय, �ाची वाढ आिण शारी�रक �मता ल�ात घेऊन �ाला पेय �ायला हवे. �ा�ा 
यो� वाढीसाठी कोणते पेय चांगले आहे हे ठरवताना या सग�ा गो�ी संगोपकाने ल�ात घेणे गरजेचे आहे. शेवटी मूल 
�ा�ासाठी काय यो� आहे हे �तःच संगोपकाला सुचवते.  

 
रोजचा आहर घे�ासाठी मुलाचे �ायू तयार झालेले असावेत. पूण� 

जेवण न थकता कर�ाची �ाची �मता हवी.  
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पातळ पेय  
पातळ पेय वेगाने वहाणारी असतात. �ां�ात दाटपणा अिजबात नसतो. ही बूच, 

कप, नळी, िसरीजं िकंवा �नातून िपता येतात.  
अगदी नवजात बालकांसाठी यो�  

 
खासक�न यां�ासाठी 
o िगळता येणारी मुले 
o तोडंा�ा �ायंूची यो� �मता असलेली मुले 
o �वसना�ा त्रासापासून मु� आिण ताप न येणारी मुले िकंिचत 
दाटसर पेय  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
जा� दाटपणा असल्याने पा�ापे�ा कमी  
वेगाने वाहणारी पेये. बाजारात िमळणाऱ्या मुलां�ा 
पेयासारखाच दाटपणा असतो. कप, बूच, नळी िकंवा िसरीजंने 
घेता येतात. नेहमी ओकणाऱ्या बाळांसाठी ही पेये यो� 
असतात.  
 
नवजात बालकांपासून पुढे सवा�साठी यो�.  
 
खासक�न यां�ासाठी 

o िगळता येणारी मुले  
o तोडंा�ा �ायंूची पुरेशी �मता असलेली मुले  
o पोटाचा, अ�पचनाचा िकंवा उलटी हो�ाचा त्रास 

नसलेली मुले 
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सौ� दाटपणा असलेले पेय  
अगदी पातळ िकंवा िकंिचत दाट पेयांपे�ा कमी वेगाने वाहणारे पेय चम�ातून सहज खाली पडते. चमचा, बुचे, 
न�ा, ब�तेक सगळे कप आिण िसरीजं मधून िपता येते. फळांचे रस हे याचे नैसिग�क उदाहरण आहे. काही पेयांना 
सौ� दाटपणा आण�ासाठी �ात काही पदाथ� िमसळावे लागतात.  
नवजात बालकांपासून पुढे सवा�साठी यो�. ( ६ मिह�ांपय�त�ा मुलांना फ� �नपान िदले पािहजे)  
 
खासक�न यां�ासाठी 

o िगळता येणारी मुले 
o तोडंा�ा �ायंूची पुरेशी �मता असलेली मुले  
o तोडंा�ा �ायंूची �मता कमी असलेली मुले 
o फार पातळ पेय िगळताना त्रास होणारी मुले 

 

म�म दाट पेय  
 

म�म दाटपणा असलेली पेय चम�ातून सावकाश खाली पडतात. ती 
मऊ गुठ�ािवरिहत असतात. चम�ातून िकंवा कपातून घेता येतात. 

ही पेये चघळायची गरज नसते पण ती िगळायला जरा वेळ लागतो. 
नैसिग�कपणे काही पदाथ� म�म दाटपणा असलेले असतात. उदा, 
रसदार फळे, भाताची पेज, सॉस, भा�ांचे रस, र�ा, मध. काही 
पेयांम�े दाटपणा आणणारे पदाथ� घालून �ांना म�म दाट 
बनवता येते.  
नवजात बालकांपासून पुढे सवा�साठी यो�. ( ६ मिह�ापय�त 
मुलाला �नपान आिण म�म दाट असलेले फॉमू�ला दूध �ायला 
हवे) 

 
खासक�न यां�ासाठी 

o तोडंा�ा �ायंूची �मता कमी असलेली मुले  
o पातळ आिण िकंिचत दाट पेय िप�ात अडचण असलेली मुले  

o सावकाश वाहणारी पेय िप�ाची �मता असलेली मुले  
 

  

 
नेहमी ओकणाऱ्या बाळांसाठी िकंिचत दाट पेय यो� असतात .  
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अितशय दाट पेय िकंवा िगरिगट पदाथ�  
अितशय दाट पेय हे िगरिगट पदाथा�सारखे असते. ही पेय गुठ�ा आिण िचकटपणा नसलेले चांगली 
घोटलेलीअसतात. रवी िकंवा �� डर वाप�न बरेच पदाथ� दाट बनवता येतात. ही कपाने िकंवा नळीने िपता येत 
नाहीत तर चम�ाने िकंवा �िचत का�ाने खावी लागतात. चघळ�ाची गरज नसते पण िगळायला वेळ लागतो. 
काही पदाथ� नैसिग�क �र�ा दाट असतात तर काही दाटपणा आणणारे पदाथ� घालून दात केले जातात. ६ मिह�ांपे�ा 
मो�ा बाळांसाठी यो�.  
 
खासक�न यां�ासाठी 

o ६-९ मिह�ांची मुले  
o तोडंा�ा �ायंूची मया�िदत �मता असलेली मुले  
o दात पडलेली िकंवा दातां�ा सम�ा असलेली मुले  
o �वसनाचा त्रास आिण नेहमी ताप येणारी मुले  
o पातळ, सौ� दाट, म�म दाट पेये िगळ�ाचा त्रास असलेली मुले  
o सावकाश वाहणारी पेय िप�ाची �मता असलेली मुले  
o चावताना आिण चघळताना कंटाळा येणारी मुले  

 
 
 
 

पदाथा�ना दाटपणा दे�ाबाबत अिधक मािहती वाचा प�रिश� ९क, ९ड आिण ९ई म�े  

बाळा�ा आहारात प्रगती कशी करावी याची अिधक मािहती प�रिश� ९फ़ म�े.  
 

 
 

 
 
 
 

 
म�म दाटपणा असलेले पेय िपताना मुलाला खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचा त्रास झाला 
तर �ाला असे पेय िगळताना अडचण आहे हे ल�ात �ा आिण �ा�ासाठी अितशय दाट 
पेयाचा पया�य िनवडा.  
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खा�ाचा प्रकार आिण पेयाचा दाटपणा यां�ासाठी काही 
मह�ाचे घटक  

 

 

वयानुसार 

o अ� आिण पेय मुला�ा वयानुसार असावे . 

o मुला�ा िविश� वयाला अवघड जाईल असा आहार नसावा  

o मुला�ा िविश� वयाला खूप सोपा जाईल असा आहार नसावा  

o मुला�ा वाढ�ा वयाबरोबर �ा�ा आहारातही बदल होतो . 

िवकासा�ा पातळीनुसार 

o मुला�ा िवकासा�ा पातळीनुसार �ाचा आहार असावा . 

o मुला�ा शारी�रक �मतेला अनु�प आहार असावा  .) यो� �स्थती, शरीरावर िनयंत्रण आिण 
श�ी, हातांचा वापर इ .) 

o मुला�ा इतर �मता ल�ात घेऊन आहार ठरवावा .(जाग�कता, �ची, जेव�ाची तयारी, ��ी 
�मता इ  .(  

o मुला�ा शारी�रक िवकासाबरोबर �ा�ा आहारात बदल होतो . 

तोडंा�ा आिण िगळ�ा�ा 
�मतेनुसार 

o बाळा�ा िजभे�ा हालचाली आिण िनयंत्रणानुसार आहार असावा . 

o ओठ, गाल आिण जब�ा�ा �मतेनुसार आहार असावा . 

o िगळ�ाचे कौश� जाणून आहार ठरवावा . 

o बाळा�ा दाता�ा �स्थतीनुसार आहार असावा)दात येताना, दात पडताना( 

स�म 
o मुलातील ऊजा�, �स्थती िटकव�ाची �मता ल�ात घेऊन आहार असावा . 

o जेवण ३० िमिनटांपय�त चालते 

सुरि�त आिण सोयी�र 

o खा� आिण पेय मुला�ा �ि�ने सुरि�त असावी . 

o मुलाला आरामात जेवता यावे . 

o आहारामुळे मुलाचे आरो� चांगले राहावे  

o मुलाला जेव�ातून आनंद आिण �ा� िमळायला हवे . 

 
 
 
 
 

मह�ाचे घटक यो� पोत आिण घनता 
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प्र�ेक मुलासाठी आहारा�ा काही सूचना 

 
अंितम िवचार  

बरीच मुले पदाथा�चे िविवध प्रकार आिण पातळसर पेये िवनासायास घेऊ शकतात. पण काही मुलांना 
खा�ा�ा आिण िगळ�ा�ा सम�ा असू शकतात. �ा जाणून घेतल्या तर मुलां�ा आहारात यो� बदल 

क�न �ांना सुरि�त जेवण देणं श� होईल. छोटे घास िकंवा घोट सावकाश घेणं हे सोपं आिण सुरि�त आहे.  
 

 
खाणे आिण पेया�ा दाटपणा ब�ल अिधक मािहती- प�रिश� ९क, ९ड आिण ९ इ म�े बघा.  
बाळाचा आहार कसा वाढवायचा याची अिधक मािहती ९फ़ म�े वाचा  

स◌ूचना १ 
मुला�ा वैय��क गरजा ल�ात घेऊन �ाचा आहार ठरवावा.  

प्र�ेक मूल �ा�ा वयानुसार आहार घेईल असे नाही. काही मुलां�ा �मता आिण अडचणी वेग�ा असतात.  

सूचना २ 
प्र�ेक मुलाची िवकासाची पातळी �ाचा आहार ठरवताना ल�ात �ावी  
आहार ठरवताना केवळ मुलाचे वय ल�ात घेऊ नये.  

सूचना ३ 
मुलासाठी उ�म आहर िनवडणे हे वेळखाऊ आिण िजकीरीचे काम आहे.  
मुलासाठीयो� आहार काय हे समजेपय�त वेगवेग�ा प्रकारचे अ� आिण वेगवेग�ा प्रकारची पेय वाप�न बघावी 
लागतात. �ासाठी वेळ �ा. बाळ कसा प्रितसाद देतंय याकडे ल� �ा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा.  

सूचना ४ 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा जेव�ासाठीमदत करते.  
सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे. �स्थर �स्थती बाळाला यो� आहार �ायला मदत 
करते.  

सूचना ५ 

सावकाश आिण छोटे 
बाळाला सावकाश छो�ा छो�ा घासाने िकंवा घोटाने भरवा. नवीन आहार सु� करताना अनेक प्रयोग करावे 
लागतील. बाळ कसा प्रितसाद देतंय �ाकडे ल� असू �ा. िजतके छोटे घास आिण सावकाश जेवण िततकं 
तेमुलासाठी सोपं आिण सुरि�त असतं.  

सूचना ६ 
चांगल्या आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात.  
. जेवताना मुलाशी छान संवाद साधा. गोड बोला. �ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा.  

सूचना ७ 

गोधंळ होणे �ाभािवक आहे.  
�तः जेवायला िशकताना सांडासांड होऊन गोधंळ होणं �ाभािवक आहे. पण असा गोधळ होणे हे चांगले आहे 
कारण यातूनच मूलाला कसं �ायचं, काय खायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते. वेगवेगळे पदाथ� �तः खा�ाचा ते 
प्रय� करते.  
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ि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!.  
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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. . 




