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एका िपढीने झाड लावले तर �ाची फळे पुढ�ा िप�ांना िमळतात – चीनी �ण 

 

 
 

िवभाग १. २ : ० त १२ मिहने यावयोगटातले िवकासाचे मह�ाचे ट�े  
 

 िवभाग २. २ : ० ते १२ मिह�ां�ा मुलांसाठी  
आहाराची मूलभूत माग�दश�क त�े  

 
िवभाग २. ३ : ० ते १२ मिह�ां�ा मुलांसाठी जेवताना  

�ायची यो� �स्थती 
 

िवभाग २. ४ :आहारापलीकडे काही : ० ते १२ मिह�ां�ा  
मुलांसाठी काही सहा�क सूचना  

 

भाग २ I प्रकरण २ 

  आयु�ातले पिहले वष� ० ते १२ मिहने 
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िवभाग २. १ : ० ते १२ मिहने या वयोगटातले 
िवकासाचेमह�वाचे टप्प े  
 
वाढी�ा िवकासातील टप्�ांचे मह�   

वया�ा पिहल्या वषा�त मुले �ां�ा वाढी�ा िवकासात बरीच प्रगती करतात. कधीकधी असं वाटतं की बाळ 
रोजच बदलतंय. मुले या दर�ान जी कौशल्ये िमळवतात ती समग्रपणे पाहायला हवीत. िवकासाचे सव�च िवभाग 
एकमेकांशी जोडलेले असतात आिण �ांचा पर�रांवर प्रभावही असतो. ० ते १२ मिह�ां�ा मुलांना जा� 
संगोपनाची गरज असते. िवशेषतः यां�ा जेवणा�ा वेळी जा� काळजी घेणे गरजेचे असते. �णून या काळातले 
िवकासाचे ट�े जाणून घेणं आव�यक आहे.  
िवकासा�ा प्र�ेक िवभागाची अिधक मािहती पहा परीचय म�े.  

 
आहारा�ा �ि�ने िवकासाचाएकंदरीत आढावा( ० ते १२ मिहने वय ) 

 
 

िवकासाचा िवभाग िवकासाचा ट�ा 
 

 

अनुकुलता  

बाळ खूप छान झोपते. मधून मधून जागे होते.  

  

 

�मता | संवाद | आकलन  

 
बाळ भूक लागलेली दश�व�ासाठी तोडंाकडे हात नेते.  

 

 

सामािजक-भाविनक | संवाद| ��ी  

जे�ा दुधाची बाटली िदसते ते�ा बाळ आनंदी, उ�ाही 
होते.  

 

  
  

सामािजक-भाविनक | संवाद | श्रवण  

 
खा�ा�ा आधी संगोपकाने ग�ा मारल्या तर बाळ शांत 
होते. 

  

 

अनुकुलता | �मता 

मूल मजेत आिण सुरि�तपणे दूध िपते.  
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आहार ही एक गंुतागंुतीची प्रिक्रया आहे आिण यात िवकासाचे सव�च िवभाग सहभागी असतात. अगदी एक िवभाग 
जरी नीट िवकिसत झाला नसेल तरी ते बाळ आिण संगोपकासाठी आ�ाना�क ठ� शकते. �ामुळे मुलाकडे 
सग�ाच बाजंूनी ल� �ायला हवे. मुलाची पूण� �मता आिण �ा�ा गरजा काय आहेत हे समजून घेणे अितशय 
आव�यक आहे.  

िवकासाचे हे प्राथिमक ट�े समजून घेतले (�ांना �मता असेही �णतात) आिण ते कसे एकित्रत काम करतात हे 
जाणून घेतले तर बाळ आता कुठल्या टप्�ात आहे, ते नीट वाढते आहे की नाही आिण नसेल तर का अडचण आहे 
हे संगोपका�ा लगेच ल�ात येईल.  
 

िजतक्या लवकर अडचणी लक्षात येतील िततक्या लवकर त्या सोडवल्या जातील आिणएक हसरं 
िनरोगी बाळ वाढू शकेल . 
 

ल�ात ठेवा – िवकास ही एक प्रिक्रया आहे आिण बराच काळ मुले आपल्या �मता िवकिसत करत राहतात. 
या पु��केत िदलेले वय आिण �मतेचे वेळापत्रक केवळ एक माग�दश�क �णून आहे. आ�ी िवकासा�ा 
प्र�ेक िवभागातील ब�तांश सव� �मता आिण �ांचा आहाराशी असलेला संबंध इथे �ायचा प्रय� केला आहे. 
सव� वयोगटातल्या मुलांची काळजी घेणाऱ्या संगोपाकला हे सव� ट�े मिहती असायला हवेत �णजे तो मुलां�ा 
गरजा समजून घेऊन �ाप्रमाणे �ांची काळजी घेऊ शकेल.  

 

 

जिमनीवर बसूनमुले 
एकमेकां�ासहवासात आनंदाने खेळत 
आहेत.  
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० ते ३ मिह�ां�ा नवजात बाळांसाठी िवकासा�ा �मता 

अनुकुलता  

 

⇒ बाळ बाटली आिण /िकंवा �नाकडे आपले डोके वळवते.  
⇒ आहार घेताना चांगल्या प्रकारे शोषते आिण िगळते- �िचत खोकला िकंवा गुदमर�ाचे प्रकार होतात पण 

जेवण ३० िमिनटां�ा आत संपते.  
⇒ साधारण ६० ते १८० िमली. पेय (२- ६ औसं ) एकावेळ�ा आहारात घेते आिण असे िदवसातून सहापे�ा 

जा� वेळा घेते.  
⇒ २ ते ४ तासांची सलग झोप घेते.  

संवाद  

 

⇒ बोल�ा�ा आिण आवाजा�ा िदशेने तोडं वळवते.  
⇒ वेगवेग�ा गो�ी उदा. भूक, अ�स्थता, वेदना, थकावट यांसाठी वेगवेग�ा प्रकारे रडते.  
⇒ रड�ाखेरीज वेगवेगळे आवाज काढते. उदा. उऊ, गुरगुर, कुकू इ.  
⇒ चेहऱ्यांकडे िनरखून बघणे आवडते.  

छो�ा व मो�ा 
�ायंूची �मता  ⇒ पोटावर पडलेले असताना डोके वर क�न पाहत राहते.  

⇒ तोडंाकडे हात नेते.  
⇒ छाती�ा वर�ा बाजूला असलेल्या व�ू िकंवा खेळ�ाकडे झेपावते, धरायला बघते.  
⇒ पाठीवर पडून हातपाय ताणून धरते िकंवा लाथा मारते.  

आकलन  

 

⇒ �तः�ा हातांकडे बघत राहते.  
⇒ खेळणी आिण व�ू तोडंात घालते .  
⇒ व�ू आिण चेहऱ्यातील फरक ओळखून मागे पुढे पाहते.  
⇒ तोडंासमो�न जाणाऱ्या व�ू आिण चेहरे िनरखते.  

सामािजक-भाविनक  

 

⇒ इतरांकडे टक लावून पाहते 
⇒ प�रिचत आवाज, चेहरे आिण व�ू ओळखते 
⇒ हसणे आिणआवाजाला प्रितसाद देणे 
⇒ उचलून घातल्यावर, उडवल्यावर, डोलवल्यावर आिण गोड मंद आवाजात बोलल्यावर शांत होते.  

��ी  

 

⇒ पाठीवर पडून व�ू आिण चेहऱ्याकडे डोळे िफरवत बघत राहते.  
⇒ व�ू िकंवा चेहरा २० ते २५ स�. मी. (८-१० इंच) अंतराव�न �ाहाळते.  
⇒ इतरांचे चेहरे अितशय आवडीने बघते.  
⇒ हातांकडे बघत राहते.  

श्रवण 
⇒ भोवताल�ा आवाजाला आिण बोल�ाला प्रितसाद देते.  
⇒ मो�ा आवाजाने दचकते िकंवा हालते.  
⇒ आवाजा�ा आिण बोल�ा�ा िदशेला डोके वळवते.  
⇒ बाकीचे बोलले तर �ाला वेगवेगळे आवाज काढूनप्रितसाद देते.  
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३ ते ६मिह�ां�ा बाळांसाठी िवकासा�ा �मता 

अनुकुलता  

 

⇒ बोटे िकंवा मुठी चोखते  
⇒ साधारण ५�ा, ६�ा मिह�ात घन आहार आवडू लागतो.  
⇒ साधारण १८० ते २४०िमली. पेय (६- ८ औसं ) एकावेळ�ा आहारात घेते आिण असे िदवसातून सहापे�ा 

जा� वेळा घेते.  
⇒ ४ते१०तासांचीरात्रीची सलगझोपघते.े  

 
संवाद  

 

⇒ बाकी�ांचे बोलणे ल�पूव�क ऐकते आिण प्रितसाद देते.  
⇒ चेहऱ्यावरचे हावभाव आिण साधे साधे आवाज पु�ा पु�ा करत राहते.  
⇒ बरेच वेगेवग�ा प्रकारचे आवाज काढून बडबडायला बघते.  
⇒ आनंद आिण दुःख वेगवेग�ा आवाजाने दश�वते.  

छो�ा व मो�ा 
�ायंूची �मता ⇒ पाठीव�न पोटावर आिण पु�ा कुशीवर वळते.  

⇒ पाठीवर झोपून दो�ी हातांनी पाय पकड�ाचा प्रय� करते.  
⇒ दो�ी हातांनी व�ू शोधायचाआिण धरायचाप्रय� करते.  
⇒ संगोपका�ा आधाराने िनदान ५ सेकंद तरी बसू शकते.  

आकलन  

 

⇒ िविवध मागा�नी व�ू शोधते.  
⇒ हातापायां�ा �ाच �ाच हालचाली पु�ा पु�ा करते. (कारण आिण प�रणाम) 
⇒ िदसेनाशी होणाऱ्याव�ूचे िनरी�ण करते.  
⇒ मु�ाम व�ू खाली टाकते. .  

सामािजक-भाविनक 
⇒ हसते आिण इतरांकडून लाड क�न घेते.  
⇒ उचलून घातल्यावर, उडवल्यावर, डोलवल्यावर आिण गोड मंद आवाजाने शांत होते.  
⇒ नावाने हाक मारल्यावर ल� देते.  

��ी  

 

⇒ व�ंूना हात लावते, टोलवते.  
⇒ ओळखीचे चेहरे, व�ू ओळखते. उदा, �ाची बाटली.  
⇒ चेहरा िकंवा व�ू बघायला मान, डोके वळवते’.  
⇒ खाली पडलेली व�ू उचलते.  

श्रवण 
⇒ ओळखीचे आवाज पु�ा पु�ा काढते.  
⇒ बाबाबा. मामामा असे िविवध आवाज काढत राहते.  
⇒ हळू, जोरात, लहान, मोठा असे आवाजाचे िविवध प्रकार वापरते.  
⇒ रोज�ा आवाजांना शांतपणे आिण नाराज न होता प्रितसाद देते.  
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६ ते १२मिह�ां�ा बाळांसाठी िवकासा�ा �मता 

अनुकुलता  

 

⇒ चम�ाने खाते आिण हाताने जेव�ाचा प्रय� करते.  
⇒ िपताना बाटली धरते िकंवा आधार देते.  
⇒ उघ�ा कपातून थो�ा�या मदतीने िपऊ शकते.  
⇒ कपडे बदलताना सहकाय� करते.  

संवाद  
⇒ काही काही श�ांना कृतीतून प्रितसाद देते. (वर, बाय) 
⇒ सा�ा सूचना पाळते. ( मला... दे) 
⇒ खूप वेगवेगळे आवाज काढते.  
⇒ एखादा दुसरा अथ�पूण� श� बोलते.  

छो�ा व मो�ा 
�ायंूची �मता ⇒ अंगठा आिण बोटे वाप�न छो�ा व�ू उचलते.  

⇒ बोटाने िडवचते.  
⇒ कशा�ा तरी आधाराने थोडावेळ उभे राहते.  
⇒ ध�न ध�न चालू लागते.  

आकलन  

 

⇒ टा�ा वाजवणे, हात हालवणे, व�ू आपट�ासार�ा प�रिचत गो�ी पु�ा पु�ा करते.  
⇒ व�ू पकडायला सरकते.  
⇒ पु�कातली िचते्र बघते.  
⇒ व�ू िकंवा माणसे िदसत नसली तरी ओळखते.  

 
सामािजक-भाविनक 

 
 
 

⇒ ओळखी�ा लोकांकडे झेपावते.  
⇒ ओळखी�ा माणसांना पे्रम दश�वते.  
⇒ इतरां�ा हालचाली, हावभाव आिण बोलणे पु�ा पु�ा क�न बघते.  
⇒ काही जागा, कृती, व�ू यांची िवशेष आवड दश�वते.  

 

 
��ी  

 

 

⇒ काही रंग आवडायला लागतात.  
⇒ व�ूकडे हात पोचवून �व�स्थतपणे व�ू धरते.  
⇒ छो�ा व�ू दाखवते.  
⇒ भरभर हलणाऱ्या व�ंूकडे बघत राहते.  

श्रवण 

 

⇒ आपण �ा�ाशी बोलताना ल� देऊन ऐकते.  
⇒ ओळखी�ा व�ंूसाठीचे श� ओळखते. (उदा, बाटली, अंघोळ) 
⇒ इतरआवाजाची पुनरावृती सात�ाने करते.  
⇒ जा� आवाज करते, वेगवेग�ा आवाजांची संगती लावते आिण जा�ीचे श� बोलू लागते.  
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िवभाग २. २ :०-१२ मिहने वया�ा मुलांसाठी 
आहाराचीमाग�दश�क त�े 
 

आहाराचा सामा�तः होणारा िवकास  

मुला�ा आहारा�ा �मता या �ा�ा संपूण� शरीरा�ा हालचाली आिण एकूण िवकासावर अवलंबून असतात. 
खा�ाचा एकंदरीत िवकासाशी संबंध आहे. बाळ सरळ नीट बसतंय का, भूक लागल्याचं दश�वतंय का, बाटलीचा 
आवाज ओळखतंय का, खा�ाकडे झेपवातंय का अशा सग�ा गो�ी संपूण� शरीर जेवणाशी िनगडीत असल्याचे 
दश�क आहेत. त्यामुळे िवकासाच्या कोणत्याही िवभागात जरी अडचण आली तरी मुलाच्या जेवणाच्या क्षमतेवर 
त्याचा प�रणाम होऊ शकतो. जे�ा आहाराचा यो� िवकास होत असतो ते�ा ०-१२ मिह�ां�ा मुलाचा साधारण 
प्रगतीचा आलेख असा िदसतो : 

वय  आहारा�ा सामा� �मता आिण िवकास 
 

 

०-३ मिहने 

o ज�तः चोखणे आिण िगळणे 
o बाळ �तः पेयाचा शोध घेते.  
o आहारा�ा वेळी यो� �स्थतीसाठी पूण�पणे संगोपकाचा आधार गरजेचा असतो.  
o प्र�ेक २ ते ४ तासांनी आहार देणे आव�यक.  
o ३० ते १२० िमली. (१-४ औसं) पेय एकावेळेस घेते.  
o �नपान िकंवा बाटलीने फॉमु�ला िमल्क हाच आहार.  

 

 

३-६ मिहने 

o डोके आिण मानेवरचे िनयंत्रण सुधारते.  
o चोखते आिण मुठी आिण व�ू तोडंात घालते.  
o संगोपका�ा मदतीने आहारा�ा वेळी अजून जा� सरळ बस�ाचा प्रय� करते.  
o िदवसातून ४ ते ६ वेळा आहार घेते.  
o १८० -२४० िमली. (६-८ औसं ) पेय एकावेळेसघेते.  
o �नपान िकंवा बाटलीने दूध चालू असतानाच घन आहाराला सु�वात केली जाते.  

 

 

६-९ मिहने 

o खाताना बाळाचा �तः चा सहभाग असतो .  
o कमीतकमी आधाराने सरळ बसू शकते.  
o खुच��ा आधारे सरळ बसलेल्या �स्थतीत खायला देता येते.  
o कु�रलेली फळे, भा�ांचे रस इ. जा� घन आहार �ायला सु�वात करते.  
o चम�ाने आिण कपाने खायला �ायला िशकते.  
o घन आहारासोबत �नपान िकंवा बाटलीने दूध िपणे सु� राहते.  
o चघळ�ाची िक्रया सु� होते.  
o िदवसभरात कमी वेळेला पण जा� आहार �ायला सु�वात करते.  

 

 

९-१२ मिहने 

o बाटली िकंवा कप हाताने धरायला लागते आिण बोटाने खायला सु�वात करते.  
o रोज�ा खा�ातील वेगवेगळे अ�पदाथ� खायला लागते.  
o िहर�ा िकंवा दातांनी काही पदाथ� चावून खायला लागते.  
o अ�ाचा काही भाग िजभेने तोडंा�ा आत बाजूला सारते.  
o चघळणे जा� चांगल्याप्रकारे होते.  
o िदवसभरात कमी वेळेला पण जा� आहार�ायला सु�वात करते.  
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आयु�ा�ा पिहल्या वषा�त बाळा�ा आहारा�ा िवकासात बरेच बदल घडत असतात. �नपानापासून सु�वात 
क�न बाटली, चमचा, कप ताट वाटी अशी साधने वापरत मुले �तः हाताने खा�ापय�त मजल मारतात. हे बदल 
कसं घडतात, ते कसे िदसतात, ते साधारण कोण�ा वयात �ायला हवेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. ( उदा, खुच�त 
सरळ बसणे, घन आहाराची सु�वात, कपाने िपणे, चम�ाने खाणे इ. ) 
 

o �नापानाब�ल अिधक मािहती –प्रकरण १, 
िवभाग  ४  

o बाटली, कप, आिण चमचे यािवषयी प्रकरण १ आिण 
प�रिश� ९ग म�े अिधक मािहती  

o ��रत संदभ� िमळव�ासाठी आहार �मता वेळापत्रक 
बघा –प�रिश� ९ अ म�े  

 
बाटलीने पाजणे  
० -१२ मिहने वयात मुले �ांचा ब�तेक आहार हा 
पेय ��पात घेतात. (�नपान, फॉमु�ला िमल्क) 
वाढत्या वयानुसार मुलांची ताकद वाढत जाते आिण 
मग बाटलीची जागा घन आहार आिण कपान े
िपण्याने घेतली जाते.  
१ वषा�पय�त ब�तेक सव� बाळे बाटली सोडून कपाने 
िपऊ लागतात. काही मुले झोपाय�ा आधी 
�िचत बाटलीने दूध िपतात. साधारणपणे बाटली 
सुट�ाचे वय १२ -१८ मिहने असते. �नपान 
मात्र मूल आिण आई यांना पािहजे िततके िदवस 
चालू रा� शकते.  
 
 
 

 

संगोपक आिण नवजात बालक 
एकमेकांकडे बघून हसत आहेत.  
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बाटलीचा जा� िदवस वापर करणे अिन� आहे :  
 

बाटली�ा अित�र� वापरामुळे मुलांना दाता�ा सम�ा उ�वू शकतात. दात वेडेवाकडे येणे िकंवा पुढे 
येणे, िकडणे इ�ादी. जे�ा दात आिण तोडं दुखते ते�ा मुले खाणे बंद करतात. मुलांना चघळणे, 
चावणे अशा आहारातल्या प्राथिमक �मता िमळवायला अडचणी येतात.  

 
 
० -१२ मिह�ां�ा मुलांसाठी वयानुसार बाटलीने दूध दे�ाचे प्रमाण 
 

वय  िकतीवेळा �ायचे  �नपानाचे िकंवा फॉमु�ला िमल्कचे प्रमाण  
 

३- ३ आठवडे  
 

िदवसातून ८ – १२ वेळा  
 

३०-९० िमली. (१-३ औसं. ) प्र�ेक २/३ तासांनी  
२१०-७२० िमली. (८ ते २४ औसं. )एकूण  

३ आठवडे – ३ मिहने   
िदवसातून ६ – ८ वेळा  

 

९०- १२०िमली. (३-४ औसं.)  
७२०- ९६०िमली. (२४ते ३२ औसं. )एकूण  

 
३-६ मिहने  

 
िदवसातून ४ – ६ वेळा  

 

१२० - २४० िमली. (४ - ८औसं. )  
७२०- ९६०िमली. (२४ते ३२ औसं. )एकूण 

 
६-९ मिहने  

 

 
िदवसातून ६ वेळा  

 

१८०- २४० िमली. (६ - ८औसं. )  
९६०िमली. (३२ औसं. )एकूण 

 
९-१२ मिहने  

िदवसातून ३ -५ वेळा  
 

२१० -२४० िमली. (७ - ८औसं. )  
७२०िमली. (२४घोट )एकूण 

१२ + मिहने  िदवसातून चार वेळपय�त  १२०. (४ - ८ औसं. )  
गायीचे दूध, सोय िमल्क, योगट�  

 
संगोपक मुलाला बाटलीने दूध पाजत 

असताना ते एकमेकांकडे बघत आहेत. संवाद 
साध�ाचा हा एक 
उ�म माग� आहे. .  
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बाटलीपासून सुटका  

मुलाची बाटली सोडव�ाचे आदश� वय १२-१८ मिहने होय. ही एक सावकाश घडणारी प्रिक्रया आहे. ती 
साधारणपणे १२ �ा मिह�ा�ा आधीपासून सु� करायची असते. मुलाला लवकरात लवकर �णजे ६ �ा 
मिह�ापासून कपाने िप�ाची सवय लावावी आिण श� ितत�ा वेळेला कपानेच पेय �ावे. मग हळूहळू 
बाटलीचा वापर कमी करत �ावा.  
 

 

 

 

 

 

 

 

मुलाची बाटली सोडव�ासाठी काही सूचना  

 
①  बाटली सोडव�ासाठी ताण िवरिहत वेळ िनवडा. उदा:तुम�ा क� द्रात नवीनच आले�ा बाळाची बाटली 

सोडव�ाची ही यो� वेळ नाही .बाळाला नुकतेच नवीन जागेत हालवले असे तर, बाळाला बरे नसेल 
िकंवा ते नुकतेच आजारातून उठले असेल, िकंवा आधीची संगोपक बदलली असेल तर बाटली सोडावयाचे 
प्रय� अिजबात क� नये .  
 

② बाटली सोडव�ा आधी कपाने िप�ाची भरपूर संधी मुलाला �ा आिण हे जरा लवकरच सु� करा. उदा:३-६ 
मिह�ा�ंा मुलाला �रकामा कप खेळायला �ा . कप धरायला बाळाला मद करा आिण अगदी थोडं थोडं पेय 

�ालासावकाश पाजा .सु�वातीला दांडा असलेले कप उपय�ु ठरतील. 

मूल बाटली सोड�ा�ा तयारीत आहे याची ल�णे  

 
मूल आपलेआपण सरळ ताठ बसू शकते  

चम�ाने खाऊ शकते.  

घन आहारात अिधक �ची दश�वते.  

कपाने िपं�ाची जा� आवड िनमा�ण होते.  

 

संगोपक काळजीपूव�क नवजात बाळाला बाटलीने दूध 
पाजते आहे. सु�वातीला काही मिहने छोटे छोटे घोट 

वारंवार पाजावे लागतील.  
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③  िदवसातून एकदा तरी बाटली ऐवजी उघडा कप िकंवाझाकण असलेला कप वापरा .जे�ा बाळ 
साधारणपणे कमी पेय घेतं �ावेळेला असे कप वाप�न पहा .एक दोन आठवडे �ाच वेळेला तोच कप 
वापरा .प्र�ेक आठव�ात कपाने िप�ाची वेळ वाढवत �ा आिण बाटलीने िप�ाची वेळ कमी करत 
जा . 
 

④  सात� हीच गु�िकल्ली िनवडलेल्या िविश� वेळेला तोच कप रोज सात�ाने वापरत रहा.  
 
 

⑤  संवाद अितशय मह�ाचा आहे . बाळ बाटली सोडून कपाने �ायला सु� कर�ा�ा तयारीत आहे हे 
संगोपकाने कायम ल�ात ठेवावे .  
 

⑥  चोखणे िकंवा तोडंाने ओढून घेणे बाळाला शांत ठेव�ासाठी आिण शरीरावर िनयंत्रण आण�ासाठी 
उपयोगी पडू शकते .यामुळे काही मुले िनधा��रत वेळेपे�ा बाटली सोडायला जा� वेळ घेऊ शकतात .
या साठी बाटली सारखे िदसणारे कप वापरणे यो� ठरेल . 
 
 

⑦  बाटली सोडव�ा�ा प्रिक्रयेत बाळाला जरा जा� आधार �ा . बाळाचे िविश� पांघ�ण िकंवा 
दुपटे)वयानुसार (�ा, छान संगीत लावा िकंवा गाणे �णा, बाळाला हे जरा अवघड आहे हे समजू �ा 
आिण �ासाठी �ा�ाबरोबर जा� वेळ घालवा . 
 

 

कपाची सु�वात – 

0 ते १२ मिहने या काळात ब�तेक अ� हे पेय ��पात असते. 
वय वाढत गले्यावर मुलातील ताकद वाढते आिण याचं सुमारास ते 
बाटलीकडून कपाकडे वळते. ६ ते ९ मिह�ा�ा वयात जर 
मुलाला कपची ओळख क�न िदली तर या िशक�ा�ा उ�ाही 
वयात ते चटकन िशकू शकते. कपाने िप�ाची सवय लावायला 
फारच उशीर झाला (१२ मिह�ा पे�ा जा�) तर मा� 
बाटलीची सवय सुटणे अवघड जाते. कपाने िप�ाची तयारी 
झाली आहे याची ल�णे बाटली सोड�ा�ा ल�णांप्रमाणे 
आहेत.  
 
 

  

 
१२ �ा मिह�ापय�त बरीच मुले �नपान िकंवा 

बाटलीकडून कपाने पेय िप�ाकडे वळलेली असतात.  
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िदवसभरात बाळाला कपाने पेय दे�ाचे प्रमाण बाटलीने दूध दे�ाप्रमाणेच असावे. जे�ा कपाने िप�ाची ओळख 
क�न िदली जाते ते�ा सु�वातीला मुले बाटलीने िप�ाला प्राधा� देतात. कपाने �ायला ते िशकत असल्याने 
�ातले पेय कमी असते. बाटलीने ते जेवढे िपतात तेवढेच कपाने िपतील अशी अपे�ा क� नका. हळूहळू जशी 
मुलाची �मता वाढेल तसे �ाचे कपाने िप�ाचे प्रमाणही वाढेल.  

 
 

कपाने िप�ाची सु�वात करताना काही सूचना  
 

① खूप सराव �ा कपाने �ायला सांग�ा आधी मुला कपाशी खेळ�ाची भरपूर संधी �ा .उदा, जेवताना 
�ा�ा हातात �रकामा कप धरायला �ा . 
 

②  छोटे, सावकाश आिण घ� आधी अगदी कमी पेय सावकाशपणे �ा .सु�वातीला घ� पेय िकंवा रस �ा .
दाट पेय सावकाश िपता येतात मुलांना िप�ा�ा तयारीसाठी पुरेसा वेळ िमळतो . 
 

③  सु�वातीला मदत करा. बाळाला कप हातात धरायला, िकंिचत ितरका क�न छोटे छोटे घोट �ायला 
मदत करा .दां�ाचे कप उपयु� ठरतात . 
 
 

④  बाळाला यो� ठरेल असा कप �ा. उदा, छोटा कप िदला तर बाळ �ा�ाभोवती हात ध� शकेल िकंवा 
बाटली सारखा िदसणाराचोच असलेला कप वापरा . 
 

⑤  सात� हीच गु�िकल्ली रोज प्र�ेक वेळी तोच कप �ाच वेळेला सात�ाने वापरा . 
 

⑥ संवाद अितशय मह�ाचा आहे. बाळ बाटली सोडून कपाने �ायला सु� कर�ा�ा तयारीत आहे हे 
संगोपकाने कायम ल�ात ठेवावे आिण कपाचा सराव देत राहावे . 
 

 
मूल कपाने िप�ा�ा तयारीत आहे याची ल�णे  

 
मूल आपलेआपण सरळ ताठ बसू शकते  

चम�ाने खाऊ शकते.  

घन आहारात अिधक �ची दश�वते.  

कपाने िपं�ाची जा� आवड िनमा�ण होते.  
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कपाने िप�ाची �मता ये�ासाठी सराव आिण वेळ देणे आव�यक आहे. साधारण 
मुले ३-६ मिह�ात कपाने िपणे िशकतात. याचा अथ� या काळात संगोपकाने �ांना 
जा� आधार �ायला हवा.  
 

घन आहाराची सु�वात  

0 ते १२ मिह�ां�ा काळात बाळाचा ब�तेक आहार हा पेयाचा असतो, उदा, �नपान िकंवा फॉमु�ला िमल्क. ६ 
�ा मिह�ा�ा सुमारास बरीच मुले घन आहार घे�ासाठी तयार झालेली असतात. जसजशी मुले वाढत जातात 
तसतशी �ांची ताकद वाढते आिण आहारातील पेयाचे प्रमाण कमी होऊन �ाची जागा घन आहार�ायला लागतो. 
घन आहार �ायला लागल्यावर मुलाला अनेक चवी आिणप्रकार चाखायला िमळतात. हा खूप छान काळ असतो.  

 
 
 
 

 

 

 

 

घन आहार सु� करणे ही एक प्रिक्रया आहे आिण यासाठी वेळ आिण �मता गरजेची 
आहे. (या वेळी गोधंळ होणे �ाभािवक आहे. ) साधारणपणे मुलं २-३ ऱ्या वष� 
संपूण� घन आहार �व�स्थत घेऊ शकतात. याचाच अथ� असा की तोपय�त �ांना 
संगोपका�ा मदतीची गरज आहे.  

बाळ घन आहारासाठी तयार झाले आहे हे सांगणारी ल�णे  

आपलेआपण उठून सरळ बसू शकते.  

डोके िनयंत्रणात असून सरळ ठेवू शकते.  

व�ंूकडे झेपावते आिण पकडते.  

घन आहारात अिधक �ची दाखवते.  

भां�ांची िकवा अ�ाची चा�ल लागली की तोडं उघडते.  

 

संगोपक छो�ा छो�ा बाळांना घन आहार 
देते आहे.  
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० ते १२ मिह�ां�ा मुलांसाठी घन आहाराचे साधारण प्रमाण  

६ मिहने 

   

७ – ९ मिहने 

 

१० – १२ मिहने 

 

िदवसातून १-२ वेळा  

 

िदवसातून २ – ३ वेळा  

 

िदवसातून ३ वेळा 

८४०-९६० िमली. दूध 

३०-६० गॅ्रम बालाहार 

 

८४०-९६० िमली. दूध 

५६- ११२गॅ्रम बालाहार 

 

५४०-७२० िमली. दूध 

११२ -१६८गॅ्रम बालाहार 

 



िवभाग २. २ :०-१२ मिहने वया�ा मुलांसाठी आहाराची माग�दश�क त�े 

 

121 

 

घन आहाराची ओळख क�न देताना काही मह�ा�ा सूचना  
 

①  मुलांना खूप सराव �ा. मुलांना खायला सांग�ाआधी �ांना अनेकवेळा खा� पदाथ� िदसू �ा. उदा, 
मुलां�ा अवतीभोवती असताना खा. �णजे �ांना पदाथ� कसा िदसतो, �ाचा वास कसा असतो ते 
समजेल. मुलाला खा�ाआधी पदाथा�ला हात लावून बघू �ा.  
 

②  ताण िवरिहत वेळेला घन आहार �ायला सु�वात करा. उदा: तुम�ा क� द्रात नवीनच आले�ा बाळालाघन 
आहार �ायची ही यो� वेळ नाही .बाळाला नुकतेच नवीन जागेत हालवले असे तर, बाळाला बरे नसेल 
िकंवा ते नुकतेच आजारातून उठले असेल, िकंवा आधीची संगोपक बदलली असेल तर घन आहार �ायचे 
प्रय� अिजबात क� नये 
 

③  कधीहीबाळाला आहार देताना सरळ ताठ बसवा. बाळाला कुशीत �ा िकंवा खुच�वर आरामात बसवा . 
 

④  छोटे आिण सावकाश घन आहाराला सु�वात करताना कोणताही एकच पदाथ� आधी �ा .मुलाला कशाची 
अॅलज� आहे का िकंवा �ाला तो पदाथ� आवडतोय की नाही याकडे ल� �ा .अगदी थोडे थोडे �ा �णजे 
मुलाला ते जा� होणार नाही . 
 

⑤ बरोबर जेवा. एखा�ा कुटंुबासारखे मुलाबरोबर जेवा �णजे कसं खायचं हे मुलांना बघता येईल .मुलं 
बघून आिण क�न जा� चांग�ाप्रकारे िशकतात .  
 

⑥ मुलासाठी यो� असा चमचा िनवडा. उदा .बाळा�ा छो�ा तोडंात मावेल असा चमचा �ा .तुम�ा 
�� हातांनी भरवलं तरी चालेल .  
 

⑦  सात� हीच गु�िकल्ली रोज �ाच वेळेला तोच पदाथ� सात�ाने �ा .  
 

⑧  संवाद मह�ाचा आहे बाळ घन आहार �ायला न�ाने सु�वात करते आहे हे संगोपकाने ल�ात ठेवावे . 
 
 

 
 

 
संगोपकाने चम�ाने पदाथ� चाखायला िदल्यामुळे ही 

मुले घन आहार �ायला िशकत आहेत.  
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मुलांना �ा पदाथा�ना हाताळता येतात ते पदाथ� ती आवडीने खातात . 
 
 

कपाने �ायला सु�वात करताना�ा वेळेप्रमाणेच जे�ा मुले घन आहार �ायला सु�वात करतात ते�ा अगदी थोडे 
थोडे अ� खातात. आहारचा  मु� भाग अजूनही �नपान िकंवा बाटलीने दूध हाच असतो. घन आहार �ायला 
मूल अजून िशकत असते आिण जसजशी �ांना सवय होईल तसतशी आहारात वाढ होईल. आता लगेच मूल 
भरपूर घन आहार घेईल अशी अपे�ा क� नका.  
 
 

 
 

या वयासाठी काही मह�ाचे मु�े 

पिहल्या वषा�त मुले भराभर वाढतात आिण दर िदवशी सतत न�ाने काहीतरी िशकाय�ा अनेक संधी 
�ांना िमळत असतात. या काळात मुलां�ा अनेक �मता भराभर िवकिसत होत असतात �ामुळे संगोपकाची 
भूिमका अ�ंत मह�ाची असते. तसंच आधार देणाऱ्या संगोपकाला कोणतीही नवी गो� करायला तयार आहे की 
नाही हे लगेच कळते. बाळाला जा� वेळ कधी �ायचा, बाटली धरताना, कपाने िपताना �ाला मदतीची कधी गरज 
पडेल या गो�ीही ितला मािहती असतात. मुलाने चांगले जेवावे यासाठी �ाला मािहतगार आिण ल� देणाऱ्या 
संगोपका�ा आधाराची आव�यकता असते.  
 

ल�ात ठेवायचे मह�ाचे मु�े 
 

①  मुला�ा िवकासाचे सव� िवभाग एकमेकांशी संबंिधत असतात .एका �मतेची वाढ इतरही �मता 
जेवणा�ा �मतेसह, वाढिव�ास मदत करते . 

②  आहार यो� असेल तर कोणताही बदल मुले चटकन �ीकारतात .उदा, कपाने िप�ाकडून घन 
आहाराकडे जाणे . 

③  मुलांना कोण�ा वयात काय देणे अपेि�त आहे तसेच मुलाला अिधक वेळ दे�ाची, मदतीची गरज के�ा 
असेल हे संगोपकाला मािहती असणे गरजेचे आहे . 

④  पिह�ावष� मुले �ांची चव आिण आहारातली �ची वाढवत असतात �ामुळे हा अितशय रोमांचकारी 
काळ असतो . 
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िवभाग २. ३ : ० ते १२ मिह�ां�ा मुलांसाठीआहार 
घेताना यो� �स्थती 
 

आहार घेताना यो� �स्थतीचे मह�  

बाळाला जेवण भरवताना �ाची जी �स्थती असते ती अितशय मह�ाची असते. काही �स्थतीत बाळाला भरवणे 
अगदी सोपे जाते तर काही �स्थती मात्र जा� आ�ाना�क आिण कधी कधी असुरि�त ठ� शकतात.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

या भागात प्र�ेक मुलाला सोयी�र अशी बाटलीने दूध िपतानाची यो� �स्थती आपण बघणार आहोत. तसेच ६ ते 
१२ मिह�ां�ा मुलांसाठी चम�ाने आिण हाताने खा�ासाठी उ�म �स्थती पण समजून घेणार आहोत.  

 
  

जेवताना चांगली �स्थती ही बाळ आिण संगोपकासाठी 
खूप फायदेशीर असते जसे- 

 जेवण अिधक वेळेवर केलं जातं.  

 िविवध प्रकारचे अ� पदाथ� घे�ाची �मता 
वाढते.  

 चांगल्याप्रकारे जेवण होते.  

 पोषण आिण वाढ चांगली होते.  

 आजरपण आिण मृ�ूचे प्रमाण घटते.  

 

 जे�ा जेवतानाची �स्थती यो� असते ते�ा 
संगोपक आिण बाळ दोघेही आनंदी असतात 
आिण जेवण हा एक सकारा�क अनुभव होतो. 

जेवताना वाईट �स्थती धोकादायक असू शकते-  

Ø अपुरे आिण दीघ�काळ चालणारे जेवण  

Ø िविवध प्रकारचे अ� पदाथ� घे�ाची �मता कमी 
होते .  

Ø पुरेसे जेवण होत नाही.  

Ø पोषण आिण वाढ नीट होत नाही.  

Ø आजरपण आिण मृ�ूचे प्रमाण घटते.  

 

Ø जे�ा जेवतानाची �स्थती यो� नसते ते�ा 
संगोपक आिण  बाळ दोघांनाही ते त्रासदायक 
होते आिण जेवण हा एक नकारा�क अनुभव 
होतो. 
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आहार घेताना यो� �स्थतीचे फायदे आिण तोटे . 

सुयो� �स्थतीचे फायदे  अयो� �स्थतीचे धोके  

↑जेवण भरव�ाची �मता ↓जेवण भरव�ाची �मता 

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

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

↑जेवताना तोडंात घास घेणे.  ↓जेवताना तोडंात घास घेणे.  

↑जेवताना िमळणारा आनंद ↓जेवताना िमळणारा आनंद 

↑मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची आवड आिण 
�मता 

↓मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची आवड आिण 
�मता 

↑एकंदरीत वाढ आिण पोषण ↓एकंदरीत वाढ आिण पोषण 

↓ठसका लागणे, आजारी पडणे आिण मृ�ू होणे ↑ठसका लागणे, आजारी पडणे आिण मृ�ू होणे 
 

 
 
 

 

 

छो�ा बाळाला दूध पाजताना संगोपकाने 
यो� �स्थती घेतली आहे.  
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० ते १२ मिह�ां�ा मुलांकरतायो� �स्थती शोध�ासाठी  

मह�ाचे मु�े  

 
बाळा�ा मानेला आिण डो�ाला यो� आधार िदलेला आहे का ?  

 
बाळाचे धड( शरीर)नीट आधाराने ठेवले आहे का ? 

 
बाळ पुरेसे उभे सरळ आहे ना ? 

 
बाटलीतून दुधाचा प्रवाह बाळासाठी फार जलद िकंवा फार सावकाश नाही ना? 

 
बाळाला भरवताना गु��ाकष�ण कसे प�रणाम करते ? 

 
संगोपकाची �स्थती यो� आहे का ? 
 
 

या खेरीज बाळा�ा इतर वैय��क गरजा ल�ात घेणे ज�रीचे आहे.  
①  बाळाचा आकार कसा आहे? मो�ा बाळाला यो� �स्थतीत धरणे अवघड होऊ शकते .

.  
 

②  बाळ िकती सश� आहे ? अश� बाळाला जा� आधार देणारी �स्थती गरजेची असते .
तर सश� बाळाला फारशा आधाराची गरज नसते . 
 

③  �ा �स्थतीत बाळ आरामात आहे का? �स्थती आरामदायी नसेल तर जेवण नीट होणार 
नाही . 
 

④  बाळ गडबड करणारे आहे का? गडबड करणाऱ्या बाळाला नीट भरवता येत नाही . 
 

⑤  �ा �स्थतीत बाळाला नेहमी �वास गुदम�न खोकला येतो का? गुदमरणाऱ्या िकंवा खोकला 
बाळाला पुरेसे अ� िमळू शकणार नाही आिण ते कुपोिषत राह�ाचा आिण आजारी 
पड�ाचाधोका असेल . 
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बाटलीने दूध पाजताना यो� आिण अयो� �स्थतीची उदाहरणे  
 

 
 

जेवण भरवताना बाळाला जवळ घेणे हे आरो�ा�ा िवकासासाठी आव�यक असते.  
 
  

 
यो� �स्थती  

o बाळाचे डोके �ा�ा कमरेपे�ा 
उंचीवर असते.  

o मानेला आिण डो�ाला आधार 
दे�ासाठी संगोपकाने बाळाला 
हाताने छातीशी धरते. .  

o बाल संगोपकाला िबलगून असते.  
o बाळाचे हातपाय पुढ�ा बाजूला 

असावे �णजे ते बाटली ध� 
शकेल.  

o कुल्ले थोडे वळवलेले असते.  
o बाटली सामा� �स्थतीत असते.  

 

 
अयो� �स्थती  

o बाळा�ा डो�ाला आिण मानेला 
नीट आधार िदलेला नसतो.  

o डोके आिण मान जा�च माग�ा 
बाजूला झुकलेले असते.  

o कुल्ले यो� �स्थतीत नसतात.  
o पाठीला बाक आलेला असतो.  
o हाताला आधार नसतो आिण �ामुळे 

बाळ बाटली ध� शकत नाही.  
o बाळ अ�स्थ वाटते.  
o बाळा�ामागे झुकलेल्या तोडंात 

घाल�ासाठी बाटली फार उंच 
ितरकी धरावी लागते.  

 

 
अयो� �स्थती  

o बाळ दूध िपताना पाठीवर झोपलेले 
असते.  

o जवळ संगोपक नसतो.  
o ही अ�ंत धोकादायक �स्थती 

आजारपण िकंवा मृ�ूला कारणीभूत 
ठरते .  

o बाळ पाठीवर झोपलेले असताना 
कधीही �ाला दूध पाजू नका िकंवा 
�ाला िपऊ देऊ नका.  

o बाळ दूध िपत असताना संगोपकाने 
जवळ थांबलेच पािहजे.  
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चम�ाने भरवताना सु�वातीला यो� आिण अयो� �स्थतीची उदाहरणे 
 
 

 
 
ल�ात ठेवा :बाटलीला दूध पाजताना कसलाही टेकू देऊ नका. 
-(बाळा�ा तोडंात बाटली िदली की संगोपकाने बाळाला िकंवा 
बाटलीला नाही धरले तरी चालेल) असा टेकू दे�ाचे गंभीर दु��रणाम 
होतात. उदा, कानाचा संसग�, उलटी होणे,  
गुदमरणे, पुरेसे दूध न िमळणे आिण �ामुळे पोषण नीट न होणे. 
िवकासावर �ाचा वाईट प�रणाम होतो. मुलासाठी हे धोकादायक 
असते आिण यामुळे बाळ आिण संगोपकात नाते िनमा�ण होऊ शकत 
नाही. बाटलीला कधीही टेकू देऊ नका.  

यो� �स्थती 
o बाळ सरळ �स्थतीत खुच�त आधाराने 

बसलेले असते.  
o शरीर, मान आिण डो�ाला यो� 

आधार असतो.  
o कुल्ले यो� �स्थतीत असतात.  
o गुडघे ९० अंशात वळवलेले असतात.  
o पायाला उशीचा आधार असतो.  
o हाताला ट� ेचा आधार असतो पण बाळ 

पदाथा�ला हात लावू शकते.  

 

अयो� �स्थती 
o बाळाचे डोके आिण मान यांना 

खुच�चा आधार नीट नसतो.  
o मान आिण डोके खूपच माग�ा 

बाजूला झुकलेले असते.  
o शरीर आिण हात खुच�त नीट 

सामावलेले नसतात �ामुळे �ाला 
पदाथा�ना हात लावता येत नाही.  

o एकूणच खुच�चा आधार कमी 
असतो.  

o बाळ जेवतानाजवळजवळ आडवे 
झालेले असते.  

 

अयो� �स्थती 
o बाळाचे डोके आिण मान यांना नीट 

आधार नसतो.  
o हनुवटी खूपच पुढे आलेली असते.  
o बाळा�ा हातापायाला आधार नसतो 

आिण ते शरीरापासून दूर पसरलेले 
असतात.  

o कुल्ले वाकवलेले नसतात.  
o संगोपका�ा िव�� िदशेला बाळाचे 

तोडं असते.  
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बाटलीने दूध िपणे, कपाने िपणे आिण चम�ाने खाणे यासाठी यो� �स्थती  

जसजसे बाळ मोठे होत जाईल �ाला भरवतानाची �स्थती बदलावी लागेल. उदा, नवजात बाळाला पाळ�ाम�े 
बाटलीने दूध पाजले जाते पण तेच बाळ ६ मिह�ांचे झाल्यावर खुच�त सरळ बसून घन आहार घेऊ लागते.  

जर स�ाची �स्थती तु�ा िकंवा बाळाला यो� वाटत नसेल तर �स्थती बदलून बघायला काहीच 
हरकत नाही. यो� �स्थती िमळेपय�त संगोपक बऱ्याच �स्थती घेऊन पा� शकतो.  
 

 
० ते १२ मिह�ां�ा मुलांकरता काही नेहमी�ा �स्थतीची यादी इथे देत आहोत. 
एका मुलाला एकापे�ा जा� �स्थती सु�ा यो� ठ� शकतात.  
 
पाळ�ासारखी �स्थती  

तुम�ा हाता�ा घडीवर बाळाचे डोके ठेवा. बाळाला हाताचा आधार देऊन 
छातीशी धरा. पाजताना बाळाला ितर�ा �स्थतीत धरा. कमरेपे�ा डोके 
उंचीवर असावे.  

० ते १२ मिह�ां�ा बाटलीने दूध िपणाऱ्या सव� बाळांसाठी उपयु�.  

खास यां�ासाठी – 
o ० ते ६ मिह�ांची बाळे 
o �ा बाळांना जा� आधाराची गरज असते (यो� �स्थर �स्थती िमळवणे आिण िटकवणे यासाठी) अशी 

�स्थती खुच�त बसून िमळवता िकंवा िटकवता येत नाही . 
o संगोपकाने जवळ घेत�ावर शांत होणाऱ्या मुलांसाठी . 

 
शेजारी पड�ाची �स्थती 

बाळाला कुशीवर झोपवा. �ाचे तोडं आिण शरीर तुम�ा िव�� 
िदशेला असुदे. बाळ तुम�ा मांडीवर, उशीवर िकंवा पायांवर 
झोपलेले असावे. बाळाला तुम�ा हातांचा हलकासा आधार 
�ा.बाळाला डोके उंच असल्या�ा ितर�ा�स्थतीत िनजवा.  

बाटलीने दूध िपणाऱ्या ० ते १२ मिह�ा�ा सव� मुलांसाठी उ�म.  

खास यां�ासाठी-  
o पाजताना तोडंातून पेय गळणाऱ्या मुलांसाठी  
o �ा बाळांना सावकाश �ायची सवय असते �ांना (उदा, 
लवकर ज�ाला आलेली बाळे, काही आजारांची ल�णे दाखवणारी, 
अ�ोहोल िकंवा मादक पदाथा��ा सहवासात आलेली मुले( 
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o तोडंातून थंुकी काढणारी िकंवा िपताना वेदना होणारी अ�स्थ मुले(GER/GERD) 
o दूध िपताना लवकर थकणारी मुले  
o िपताना ल� क� िद्रत न होणारी मुले  

 
मांडीवर िकंवा उशीवर ितरपी �स्थती  

बाळाला थेट तुम�ा उ�ा केलेल्या गुड�ांवर िकंवा �ावर�ा उशीवर (टॉवेल. चादर इ. ) झोपवा. बाळाचे 
तोडं तुम�ाकडे असुदे. हाताने गुडघे िकंवा उशी धरता यावी. तु�ी कोचावर, पलंगावर िकंवा िभंतीला उशी 
लावून �ाला टेकून आरामात बसा.  

बाटलीने दूध िपणाऱ्या ० ते १२ मिह�ां�ा सव� बाळांसाठी उ�म.  

खास यां�ासाठी  
o ० ते ६ मिह�ांची मुले  
o तोडंातून थंुकी काढणारी िकंवा िपताना वेदना होणारी अ�स्थ मुले(GER/GERD) 
o बाळाला ध�न ध�न लवकर कंटाळणारी/थकणारी संगोपक  

 

 

उजवीकडे – उशीसह  

डावीकडे – उशीिशवाय.  
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सरळ बसलेली पुढची �स्थती  )बाळा�ा 
बैठकीवर िकंवा उंच खुच�त ( 

बाळाला �ा�ा बैठकीवर िकंवा उंच खुच�त यो� आधार देऊन 
बसवा. बाळ तुम�ाकडे तोडं क�न आरामात बसेल. तु�ी 
बाटली, कपआिण /िकंवा चमचा तुम�ा हातात धरा. थोडे मोठे 
झाल्यावर बाळही हे ध� शकेल. खुच�ला ट� े िकंवा छोटे टेबल 
असेल तर बाळाला पदाथ� िदसू शकेल आिण पुढे चमचा वाटी 
वाप�न ते �तः हाताने खाऊ शकेल.  

६ ते १२ मिह�ां�ा बाटली, चमचा, कप वापरणाऱ्या आिणहाताने 
खाणाऱ्या बाळांसाठी उ�म.  

 
खास यां�ासाठी  

o ६ ते १२ मिह�ाची डोके आिण मान नीट ध� शकणारी, थो�ा 
आधाराने खुच�त ताठ सरळ बसू शकणारी मुले . 
 

बाळाला दुप�ात गंुडाळणे  

बाळाला भरवताना, दूध पाजताना यो� �स्थतीत सुरि�तपणे बसता यावं, 
शांतपणेझोपता यावं यासाठी �ाला दुप�ात गंुडाळून ठेवले जाते.  

गंुडाळ�ाची करणे : 
o गंुडाळले�ाबाळाला आई�ा पोटात अस�ाप्रमाणे आरामदायी 

आिण सुरि�त अस�ासारखं वाटतं . 
o गंुडाळले�ा बाळाला उबदार वाटतं आिण �ाचं दचकून 

उठ�ाचं प्रमाण कमी होतं . 
o गंुडाळ�ावर उबदार िमठीप्रमाणे शांत वाटतं आिण बाळ 

जेवताना, झोपताना शांत रहातं . 

बाळाला गंुडाळ�ासाठी एक १०१ स�मी. लांब आिण १०१ स�मी. �ंद 
(४० इंच लांब आिण ४० इंच �ंद)दुपटे, टॉवेल िकंवा कपडा लागतो. 
पातळ कापडाची दुपटी वापरली तर सहज गंुडाळता येते आिण बाळाला 
जा� उकडत पण नाही. गंुडाळ�ाचे बरेच प्रकार आहेत. �ातला 
तु�ाला कुठला यो� वाटत असेल तो िनवडा.  

 बाटलीने दूध िपणाऱ्या ० ते ४ मिह�ा�ा मुलांसाठी यो�.  

 

 म�पैकी गंुडाळलेल्या नवजात बालकासह 
संगोपक  
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खास यां�ासाठी  
o ० ते ४ मिह�ांची मुले  
o जीबाळे िपताना दबून जातात �ांना (उदा, लवकर ज�ाला आलेली बाळे, काही आजारांची ल�णे 

दाखवणारी, अ�ोहोल िकंवा मादक पदाथा��ा सहवासात आलेली मुले( 
o िपताना ल� क� िद्रत न होणारी मुले  
o �ा बाळांना शांत करणे अवघड असते �ां�ासाठी  
o �तः�ाच हालचालीनंी दचकून उठणारी मुले  

ल�ात ठेव�ा�ा गो�ी: 
o बाळाला �ा�ा वया�ा ० ते ४ �ा मिह�ापय�त दुप�ात गंुडाळावे . 
o गंुडाळताना बाळा�ा पायांसाठी पुरेशी जागा ठेवा �णजे बाळा�ा कु�ांना जखम होणार नाही आिण 

�ाला जा� उकडणार नाही . 
o बाळ मोठे होताना �ाचा एक हात बाहेर ठेवून गंुडाळणे चांगले . 
o बाळ पोटावर वळायला लागले असेलतर सुरि�तते�ा ��ीने गंुडाळणे थांबवा . 
o बाळ हातपाय झाडून दुपटे बाजूला करत असेल तर गंुडाळू नका िकंवा बाळाला सुरि�त ठेवणारे दुसरे 

दुपटे वापरा . 
o काही मुलांना गंुडाळलेले अिजबात आवडत नाही �ां�ासाठी वेगळा पया�य शोधावा लागेल . 
o मुलाला सारखं रातं्रिदवस गंुडाळून ठेवू नका .मुलांना हालचाल कर�ासाठी जरा मोकळं असू �ा, �णजे 

�ांची िनरोगी वाढ होईल . 
o झोप�ासाठी मुलाला शांत करायला गंुडाळणे उपयोगी पडते.  

पायरी १ : एक दुपटे सरळ पृ�भागावर चौकट�ा आकारात 
टाका. दोन कोपरे एकमेकासमोर उ�र दि�ण (वर आिण खाली) 
यायला हवेत. वर�ा कोपऱ्यात दुपटे १० ते १६ स�टी. ( ४-६ 
इंच) दुमडा. बाळाला दुप�ात पाठीवर झोपवा. �ाची मान 
तु�ी दुमडलेल्या कोपऱ्यात आली पािहजे. आता हळुवारपणे 
दुप�ाची एक बाजू �ा�ा शरीरावर गंुडाळा. आिण पाठीखाली 
दाबा. कुल्ले मोकळे असु �ा. पाय िकंिचत वाकवलेले असू दे. 
(बेडकाप्रमाणे) पाय सरळ ओढून सरळ क� नका.  

पायरी २: दुप�ाचे खालचे टोक वर बाळा�ा छातीकडे आिण 
उघ�ा खां�ांकडे दुमडा. 
 

पायरी ३: दुप�ाची दुसरी बाजू �ा�ा भोवती गंुडाळा. 

पायरी ४: पुढ�ा कप्�ात दुसरा कोपरा खोचा. 

 
 

Step 4:Tuck the corner into the front pocket you’ve made.  

गंुडाळ�ाची कृती  

पायरी १  पायरी २ 

पायरी ३ पायरी ४ 
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० ते १२ मिह�ां�ा मुलांसाठी आहारा�ा 
यो� �स्थतीची यादी 

यो� �स्थतीची ही माग�दश�क त�े ० ते ६ आिण ६ ते १२ 
मिह�ां�ा मुलांसाठी उपयु� आहेत. ठसका लागणे, आजरपणाचे 
प्रमाण कमी क�न सुरि�तता, आराम वाढव�ासाठी ही ज�र पाळा.  
 
 

 
० ते ६ मिह�ासाठी आहारा�ा यो� �स्थतीची यादी  

 

  

 
० ते ६ मिहने वयात बाळाचे: 

 

� डोके हे म�भागी आिण म�रेषेवर असते.  

� शरीर दुप�ात गंुडाळले जाते. (० ते ४ मिहने ) 

� हनुवटी िकंिचत पुढे वळलेली असते.  

� खां�ात नैसिग�क गोलवा असतो.  

� संगोपका�ा शरीराचा, हातांचा आिण छातीचा भ�म आधार बाळाला िमळत असतो.  

� कुल्ले नेहमी डो�ा�ा खाल�ा पातळीवर असावे.  
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६ ते १२ मिह�ासाठी आहारा�ा यो� �स्थतीची यादी  

 

या वयासाठी मह�ाचे मु�े  

बाळाला भरवणे हे नुसते �ा�ा हातात बाटली दे�ापे�ा खूप वेगळे आिण गंुतागंुतीचे आहे. चांगली 
�स्थतीत जेव�ाची िक्रया सुरि�त, मजेची आिण िवकासाला पूरक ठरते तर वाईट �स्थती बाळ आिण 

संगोपकासाठी आ�ाना�क प्र�न िनमा�ण करते. संगोपाकला यो� �स्थतीचे आव�यक घटक समजून घे�ाची 
�मता असायलाच पािहजे तरच बाळांना पुरेसे, सुरि�तपणे आिण आरामशीर पोषण िमळेल.  

 
 

ल�ात ठेव�ासाठी मह�ाचे मु�े  

 
①  आहार घेतानाची �स्थती मुला�ा जेवणा�ा �मतेवर चांगला िकंवा वाईट प्रभाव िन��चत पाडते.  
②  आपण जेवताना मुलाला �ा �स्थतीत ठेवतो ती खूप मह�ाची आहे. यो� प्रमाणात िमळणारा आधार 

मुला�ा आहारा�ा �मतेत वाढ क�न यश�ीपणे जेवायला मदत करते.  
③  मुलासाठी यो� �स्थती िनवडताना संगोपकाने हे मु�े आिण बाळा�ा �मता तसेच गरजा ल�ात घेणं 

गरजेचं आहे.  
 

 

 

 
६ ते १२ मिहने वयात बाळाचे: 

 

� कंबर डो�ापे�ा कमी उंचीवर ९० अंशा�ा कोनात असावी.  

� शरीर सरळ ताठ असावे आिण �ाला संगोपकाचे शरीर, खुच� आिण उशी यांचा 
आधारअसावा. पुढे मागे िकंवा बाजूला झुकलेले नसावे.  

� खांदे एका रेषेत आिण पुढ�ा बाजूला असावे.  

� डोके हे म�भागी आिण म�रेषेवर आिण हनुवटी िकंिचत झुकलेली असते.  

� गुडघे ९० अंशात असावे.  

� पाय जिमनीवर पावलावर सरळ िकंवा संगोपका�ा अंगावर.  
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िवभाग २. ४ :आहारापलीकडे :० ते १२ मिह�ां�ा 
मुलांसाठी काही सूचना 
  

बाळा�ा आयु�ातले पिहले काही मिहने अितशय मह�ाचे असतात. �तः िवषयी आिण प�रसरािवषयी ती �ां�ा 
रोज�ा अनुभवातून आिण संगोपकाशी असलेल्या ना�ातून खूप काही िशकत असतात. यािवभागात मुला�ा 
पिहल्या वषा�त होणाऱ्या िवकासाला सहा�क ठरतील अशा काही सा�ा सो�ा संकल्पना जाणून घेणार आहोत.  

 

�ायंू�ा हालचाली  

बाळ जे�ा �ा�ा शारी�रक हालचालीतून जग जाणून �ायचा प्रय� करते ते�ा �ा�ा शारी�रक वाढीबरोबरच 
�ाची बौ��क वाढही होत असते. �ा�ा या काळात हालचालीनंा केलेली मदत �ा�ा आहारासाठीही उपयोगी 
ठरते. उ�म �मता असलेल्या सश� मुलांना आहारा�ा सम�ा येत नाहीत आिण आल्या तरी �ा लवकर 
िन�रता येतात.  

 
�ायंू�ा (शारी�रक ) 

हालचाली  वण�न (कसे िदसते) 

 
 
 
 

पोटावर झोपणे आिण सुधा�रत 
खेळ  

 
⇒ बाळाला जिमनीवर, दुप�ावर िकंवा तुम�ा देखरेखीखाली पलंगावर पालथे झोपावा.  
⇒ �ा�ा समोर तुमचा चेहरा, एखादे खेळणं, िकंवा आरसा असू �ा. �णजे ते बघ�ात 

रमेल. .  
⇒ एखा�ा टॉवेलची, दुप�ाची िकंवा कापडाची छोटी गंुडाळी बाळा�ा छातीखाली 

आधार दे�ासाठी ठेवा.  
⇒ �ा मुलांना अजून नीट पालथे पडता येत नाही �ांना तुम�ा छातीवर िकंवा एखा�ा 

मऊ नरम बॉल वर पालथे ठेवा. हे बाळ अजून पालथे पडायला िशकत आहे आिण 
िततकी मेहनत घेत नाही.  

⇒ िदवसभरात थोडा थोडा वेळ �ाला असे पालथे पडू �ा.  
 

 
या संकल्पना मुला�ा रोज�ा िदनचय�त वाप�न संगोपक �णून तु�ी मुला�ा सवा�गीण िवकासाला मदत क� 
शकता आिण यासाठी जरासा अिधक वेळ �ावा लागेल. कपडे िकंवा लंगोट बदलताना, आंघोळ घालताना, जेवण 
देताना, मुलांना शांत करताना, झोपवताना आिण इतर मुलांसोबत सांभाळताना या संकल्पना तु�ी न�ीच वाप� 

शकता. उदा, एका मुलाला भरवताना दुसरा ितथे जवळच इतर िमत्रांसोबतखेळतअसेल.  
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जिमनीवरचे खेळ  

 
⇒ मुलाला रोज जिमनीवर खेळू �ा �णजे �ाला �तंत्रपणे हालचाल करायला पे्ररणा 

िमळेल.  
⇒ जे�ा बाळ जिमनीवर पडलेले िकंवा बसलेले असेल ते�ा �ा�ा भोवती खेळणी ठेवा. 

वेगवेग�ा िदशांना �ाची हालचाल होऊ दे.  
⇒ बाळाला हवं िततका वेळ पाठीवर, पोटावर पडू �ा. हे सगळे �ायू वाप� �ा.  
 

 
 
 
 

बसून आिण उभे रा�न  

 
⇒ बाळाला जिमनीवर ताठ बसायला आिण उभे रहायला मदत करा. भरपूर सराव �ा.  
⇒ �ा�ा भोवती िविवध िदशांना व�ू ठेवून �ाला आकिष�त करा. (समोर, डावीकडे, 

उजवीकडे, पाठीमागे, थोडं ितरकं समोर ) 
⇒ तो बसायचा प्रय� करत असेल ते�ा �ा�ा सोबत थांबा.  
⇒ मुलाला तु�ाला टेकून बसू �ा, �ाला आधार आिण ताकद िमळेल.  
⇒ जेवायला बसल्यावर�ालाहात लांब क�न पदाथ� घेऊ दे. .  
⇒ एखा�ा टेबल, कोच िकंवा खुच�जवळ �ाला ध�न उभे रहा.  
⇒ मुलाशीबोलत असताना थोडा वेळ �ाला हात ध�न उभा करा.  
⇒ �ाला उभं क�न हाताला ध�न एकेक पाऊल पुढे टाकू �ा.  

 
 
 

 
 

लांबहात नेऊन व�ू पकडणे  

 
⇒ बाळा�ा आजूबाजूला �ाला हात लावता येईल अशा अंतरावर व�ू ठेवा.  
⇒ एखा�ा व�ूवर �ाचा हात ठेवून �ाला ती पकडायला उद्यु� करा.  
⇒ बाळ एकदा व�ू उचलून ती खाली टाकायला िशकले कीपरत उचलून �ायची सवय 

लावा. याने जा� सराव होईल.  
⇒ टांगलेल्या व�ू धरायला मुलांना फार आवडतं.  
⇒ हाताने खा�ा�ा व�ू उचलायला िशक�ाची हीच यो� वेळ आहे.  

 
 

हात आिण बोटांचा वापर  

 
⇒ िविवध व�ू आिण खेळणी वाप�न हाताचा आिण बोटांचा वापर करायला िशकवा. 
⇒ छोटी खेळणी बा�ेट िकंवा खो�ात ठेवा आिण मुलाला ती काढायला आिण पु�ा 

ठेवायला सांगा.  
⇒ मोठी भोकं असलेली खेळणी �ा �णजे �ाला डोकावून बघून तुम�ाकडे बोट 

दाखवता येईल.  
⇒ मोठे ठोकळे, भांडी, व�ू, वा� अशा आवाज करणाऱ्या गो�ी एकमेकांवर आपटून 

�ांचा आवाज क� दे.  
⇒ काही हाताने खा�ाचे पदाथ� मुलाला �ा �णजे अंगठा आिण बोटांनी तो उचलायला 

िशकेल.  



िवभाग २. ४ :आहारापलीकडे :० ते १२ मिह�ां�ा मुलांसाठी काही सूचना 

 

136 

 

खेळातून िशकणे  

मुलाला खेळायला आिण िशकायला मदत करणे रोज�ा कामात सहज श� 
होते. लहान मुले खेळातूनच जा� िशकतात. जे�ा मूल इतरांशी संवाद 
करतं, व�ंूशी खेळतं ते�ा ते �तः�ा म�दूचा िवकास घडवत असतं. असा 
सश� म�दू मुलाला मोठेपणीही साथ देतो.  
 

खेळातून िशका  वण�न 
 
 
 

पाहणे आिण िनरी�ण करणे  

 
⇒ बाळाला झुल�ा खेळ�ा�ा िकंवा तशाच हलणाऱ्या गो�ी�ा खाली झोपवा �णजे 

हलणाऱ्या व�ंूकडे ते बघत राहील.  
⇒ बाळा�ा तोडंासमोर ३० स�मी वर (१२ इंच)लंबकासारखी हलती व�ू धरा.  
⇒ कपडे बदलताना िकंवा खेळताना �ा�ाशी बोलताना मान इकडून ितकडे हलवा �णजे 

तो पण �ाची मान तशीच हालवेल.  
⇒ व�ू एखा�ा कप�ामागे लपवा आिण मुलाला ती शोधू �ा.  

 
 

 
 
 
 
 

बोलणे, गाणे आिण वाचणे  
 
 

 
⇒ एकत्र असताना मूल काय करतंय, तु�ी काय करताय, दोघं िमळून काय करताय अशा 

ग�ा मारा.  
⇒ गाणी ऐका आिण मुलांसोबत गाणी, किवता �णा.  
⇒ गो�ी सांगा िकंवा वाचून दाखवा.  
⇒ मािसकातली मोठी िचते्र िकंवा पु�कातली गडद रंगांची िचते्र �ालादाखवा.  
⇒ व�ू आिण माणसांना नावे �ा आिण िचत्रात, खोलीत िकंवा बाहेर काय चाललंय हे �ाला 

सांगा.  
⇒ कपडे बदलताना अवयवांची नावे �ा.  

 
 
 
 
 

जिमनीवरचेखेळ  

 
⇒ बाळाशी �ा�ा जवळ जाऊन खेळा. ते िजथे असेल ितथे, ब�दा ते जिमनीवर प�डलेले 

िकंवा बसलेले असते, ितथे �ा�ा शेजारी बसून खेळा.  
 

⇒ �ां�ा बरोबर वेडीवाकडी तोडं करा आिण िचत्रिविचत्र आवाज काढा. आर�यात 
एकमकांकडे बघ�ाचा खेळ खेळा. खुळखुळा हालवा. कुकू िकंवा आपडी थापडी 
सारखे खेळ खेळा.  
 

 
पोटावर झोपून ही छोटी जिमनीवर खेळताना िकती खुश 

आहे! अशा खेळातून ितची ताकद वाढणार आहे.  
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⇒ मुलेबॉल, खुळखुळा, डोलणारी खेळणी, मोठे ठोकळे, धातूचे कप, चमचे, भांडी, पेन, ब्रश, 
िचते्र असलेली पु�के, आरसे, खेळात�ा गा�ा, लवचीकखेळणी इ�ादी खेळ�ाचा 
आनंद घेतात.  

संवाद आिण नातेसंबंध  

 
मुलाला बोलायला आिण नाती जोडायला िशक�ासाठी मदत कर�ाचे काम 
संगोपक रोज�ा कामाबरोबरच क� शकते. ते ित�ा आिण बाळा�ा संुदर 

ना�ाची �जवण करतं. कोणतंही सकारा�क नातं हे मुलाला कोण�ाही प�र�स्थतीला तोडं दे�ासाठी कणखर 
बनवतं. जे�ा संगोपक मुलांशी भाविनक �र�ा घ� जोडलेली असते ते�ा मुलांना आ�व� आिण सुरि�त वाटतं आिण 
�ांची वाढ चांगली होते.  

संवाद आिण नातेसंबंध वण�न 

 
 

 जिमनीवर खेळा 

 
⇒ एकत्र असताना मुलांशी बोला, �ांना गो�ी सांगा, पु�कं वाचा, गाणी �णा 

गुणगुणा.  
⇒ �ां�ा बरोबर वेडीवाकडी तोडं करा आिण िचत्रिविचत्र आवाज काढा.  
⇒ काही बडबड गीतं �णा. िचते्र दाखवून ओळखायचा खेळ खेळा 
⇒ मुलांचे आवाज आिण श� पु�ा पु�ा �णा आिण �ांना आपल्याशी बोलायला 

प्रो�ाहन �ा.  

 

शांत आिण िनवांत करणे 

 

 

⇒ मूल नाराज असेल ते�ा एकच गो� पु�ा पु�ा करा. डोलवणे, झुलवणे, थोपटणे, 
उडवणे, मािलश करणे, गाणी �णणे अशा गो�ी करा �णजे ते शांत होईल.  
.  

 
 
 
नेहमी संपका�त रहा.  

 

 
⇒ मुलाचे आवाज आिण श� पु�ा �णा. �ां�ासारखी तोडें करा. उदा. जीभ 

बाहेर काढणे.  
⇒ मुलाचे कपडे बदलताना, �ाला भरवताना िकंवा अंघोळ घालताना �ा�ाकडे 

बघा.  
⇒ जवळ घेणे, िमठी मारणे, मािलश करणे, उचलून घेणे, कडेवर घेऊन िफरवणे अशा 

गो�ीतून �ा�ाशी जवळीक साधा.  

 
 

 
हा मुलगा जिमनीवंर बसून ठोकळे खेळताना िकती काय काय िशकतोय! 

तो आपापलं बसायचा पण प्रय� करतोय.  
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या वयासाठी काही मु�े  

एक उ�म संगोपक असणे �णजे मुला�ा आहाराची काळजी घेणे इतकेच नसून िदवसभरातल्या 
सग�ाच कामात मुलाला मदत करणे होय. िदवसाभरातली प्र�ेक कृती �ाचं आयु� चांगलं कर�ासाठीची एक 
संधी असते. या गो�ी काही खूप गंुतागंुती�ा आिण वेळखाऊ नसतात. तुमच्या सभोवती असलले्या सोयीच्या वस्तू 
िनवडा आिण त्यातूनच छो�ा छो�ा कृती �दवसभर वारंवार करत रहा. िवकासाची िविवध �ेते्र एकमेकांवर 
अवलंबून असल्याने एकाच वेळी अनेक गो�ी�ंा िवकासासाठी अशा सा�ा कृतीमधून ल� देता येते.  
 

 

 

 सात�ाने काळजी �ा ⇒ जे�ा मूल भुकेने, आजारपणामुळे, वेदनेमुळे अवस्थ असेल िकंवा �ाला ल� वेधून 
�ायचे असेल ते�ा �ाला सात�ाने प्रितसाद �ा. �ा�ाशी गोड श�ात बोला 
आिण/िकंवा �ाला जवळ�ा, �श� करा, थोपटा.  

ल�ात ठेव�ाचे काही मु�े  
 

 
o िवकासाचे सव� िवभाग एकमेकांशी िनगडीत असतात .एका भागात केलेली मदत दुसऱ्या भागालाही 

उपयु� ठरते . 
o मुला�ा सवा�गीण िवकासाला मदत केली की �ाचे पोषण आपोआप चांगले होईल.  
o जे�ा संगोपक रोज�ा कामात मुला�ा सवा�गीण िवकासासाठी यो� अशा कृती करत असेल ते�ा 

मुलाला �ाचं उ�म फळ ज�र िमळेल.  

 

 

संगोपका�ा आिण इतर िमत्रां�ा सहवासात 
इकडे ितकडे रांगत, खेळत ही मुले भोवताल 
जाणून घेत आहेत.  
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