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9B: ��ಷ� ಮಕ�ಳ ಮೂ�ೆಗಳ ಮತು� �ಾ�ಯುಗಳ �ೆಳವ��ೆಯ �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� ಮತು�  ಮು�ೆ�ಚ���ೆಯ 

ಅ�ಾಯಗಳ�  2 4 

ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ ಮೂ�ೆಗಳ ಮತು� �ಾ�ಯುಗಳ �ೆಳವ��ೆಯ (ಅವ�ಗಳ �ೇಹವ� ಚ�ಸುವ ಮತು� ��ನ� �ಾ�ನಗಳ�� ತನ�ನು� �ಾನು ���ಟು��ೊಳ��ವ 

��ಾನ) ಮಗು�ನ �ನು�ವ �ಾಮಥ��ದ ಅವಶ�ಕ �ಾಗ�ಾ��ೆ. ಬಲ�ಾ� �ೆಳವ��ೆ �ೊಂದು��ರುವ �ೇಹಗಳ� ಸುಲಭ ಮತು� �ೆಚು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� 

���ಸುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ ಮೂ�ೆಗಳ ಮತು� �ಾ�ಯುಗಳ ದುಬ�ಲ�ಾ�ರಬಹು�ೇ ಎಂಬ ��ೆ�ಗ��ಾ� �ೋಡುವ�ದು ಬಹಳ 

ಮುಖ��ಾ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ದ�ೇ ಗುರು�ಸುವ�ದ�ಂದ ಮಗು�ನ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದು �ಾತ�ವಲ��ೆ ಅದರ ಸಂಪ�ಣ� �ೆಳವ��ೆಯನೂ� 

ಸು�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ೆಳ�ೆ �ಾ�ಾನ� ಮೂ�ೆಗಳ ಮತು� �ಾ�ಯುಗಳ �ೆಳವ��ೆಯ �ೖ�ಗಲು�ಗಳ� ಮತು� ��ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ “ಮು�ೆ�ಚ���ೆಯ ಅ�ಾಯಗಳ�”  

ಅದನು� �ೋಡುವ�ದ�ಂದ ಅದು ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಸೂ�ಸಬಹುದು.  �ೆಳವ��ೆ ಒಂದು ಪ���� ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ಾಗ “��ಷ�” 

ಸಮಯಗಳ ಒಂದು �ೊಡ� �ೆ�ೕ���ೆ. ಪ�� �ಾಡ�ಾದ ವಯ��ನ �ಾ���ಯ�� �ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ಈ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ���ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� 

ಈ �ೆ�ೕ�ಗ�ಂದ ಸ�ಲ�  

  �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ತ�ೆಯನು� ಎ�� ��ಯುತ��ೆ. 

tಳ�   �ೋಳ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ತಳ��ತ��ೆ 

. 

�ೆ�ೆದು �ಂತ �ಾಲುಗಳ�. 

ಆ�ಾ�ೆ� ಮು��ಯನು� ��ಯುತ��ೆ. ತ�ೆಯನು� ಎತ�ಲು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�  

ಕ�ಾ�ನಂ�ೆ ಆ�ರುವ ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹ. 

�ೇಹದ ಒಂದು ಬ�ಯನು� �ಾತ� ಬಳಸುವ�ದು . 

 ತ�ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� ��ಟು��ೊಳ��ತ��ೆ. 

�ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ �ೇರ�ಾ� 

ಕು�ತು�ೊಳ��ತ��ೆ. 

��ಾ�ಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಅದರ 

�ೇಹದ ಭಂ�ಯನು� ಅಧ�ಯನ 

�ಾ�.. 

ಸು���ೊಂಡ ���ಯ���ರುವ 

�ೆನು�. ತ�ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ 

�ೇಹವನು� �ೇರ�ಾ� 

���ಡಲು �ೊಂದ�ೆ. 

�ೆ�ೆದು �ಂತ  �ೇಹ ಮತು� / ಅಥ�ಾ 

�ಾಲುಗಳ�.  

ಅಡ��ಾ� �ಾ�ದ �ಾಲುಗಳ�. 

�ೋಳ�ಗಳನು� ಎ�ೆ�ಂದ �ಂದ�ೆ� ತ��ರುವ�ದು. 

 ಸ�ಂತ�ಾ� �ೇರ�ಾ� 

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು. 

ಎರಡೂ �ೋಳ�ಗ�ಂದ  

�ೊ ರಬರುವ�ದು . 

�ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. 

ಸು���ೊಂಡ ���ಯ���ರುವ �ೆನು�  ಅಥ�ಾ  ಕ�ಾ�ನಂ�ೆ ಆ�ರುವ 

ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹ. 

ತ�ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� ���ಡಲು �ೊಂದ�ೆ . 

�ೆ�ೆದು �ಂತ  �ಾಲುಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೋಳ�ಗಳ� , �ೆಲದ ಕ�ೆ�ೆ 

ಮುಖ �ಾ�ರುವ �ಾ�ೆ�ರಳ�ಗಳ�.  

�ೈ ಮತು� �ೋಳ�ಗಳನು� ಬಳಸಲು �ೊಂದ�ೆ . 

 �ೇರ�ಾ� �ಲ�ಲು ತಮ� 

�ೇಹವನು� ಎ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಅಂ�ೆ�ಾಲು�ಡಲು 

�ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ, 

. 

�ೇರ�ಾ� �ಲು�ವ �ೊಂದ�ೆ. 

�ೆ�ೆದು �ಂತ  �ಾಲುಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೋಳ�ಗಳ� , �ೆಲದ ಕ�ೆ�ೆ 

ಮುಖ �ಾ�ರುವ �ಾ�ೆ�ರಳ�ಗಳ� . 

ಅಂ�ೆ�ಾಲು ಇಡಲು ಅಸಮಥ�. 

ಅಂ�ೆ�ಾಲು ಇಡಲು �ೇಹದ ಒಂದು ಬ�ಯನು� �ಾತ� ಬಳಸುವ�ದು.  

�ಲು�ವ�ದು. 

ನ�ೆಯುವ�ದು. 

 �ೆ�ೆದು �ಂತ  �ೋಳ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಲುಗಳ� . 

ಆ�ಾ�ೆ� �ಾ�ೆ�ರಳ�ಗಳ �ೕ�ೆ ನ�ೆಯುವ�ದು. 

�ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ ಸಮಯದ�� ಒಂದು ಕ�ೆ �ಾಲುವ�ದು. 

ತಲುಪಲು ಮತು� ��ದು�ೊಳ�ಲು �ೇವಲ ಒಂದು �ೈಯನು� ಬಳಸುವ�ದು. 
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