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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.  
 


