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�ಾಗ 4: 

ಭಅನುಬಂಧ ತಂತ�ಗಳ�, �ಾ�ಂಡ್ ಔಟ್ ಗಳ� ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� 

ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ಾ�� 

ಅ�ಾ�ಯ 9: ಅನುಬಂಧ

⇒ 9ಎ: ವಯ��ನ ಅನುಗುಣ�ಾ�  �ೇವ�ೆ �ೌಶಲ  ಅ�ವೃ��: �ೇವ�ೆ ಅ�ವೃ��  �ೈಮ್ �ೈನ್  �ಾಟ್ �ಗಳ�

⇒ 9�: ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಟ್ �ಗಳ�

⇒ 9�: ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ��ಾಂಶ ��ರ�ೆ �ಷುಯಲ್ �ಾಟ್�

⇒ 9�: ��ೇಷ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವ ಉ�ಾಹರ�ೆ ಪ��ಗಳ�

⇒ 9ಇ: ದಪ� ಇರುವ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ�

⇒ 9ಎಫ್: ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ ತಂತ�ಗಳ�

⇒ 9�: �ೇವ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ ಪ��ಗಳ� (�ೕ�ಂಗ್ ಸ�ೆ�ೖ �ಸ್�)

⇒ 9�ೆಚ್: ಚಮಚ �ಾಟ್�

⇒ 9ಐ: ಇರುವ ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಆಸನಗ��ೆಂ��ೆ ಸೃಜ�ಾತ�ಕ�ೆಯನು� �ೊರ�ೊ��ಸುವ�ದು

⇒ 9�ೆ: �ೕ�ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ�

⇒ 9�ೆ: ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂಡ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ�

⇒ 9ಎಲ್: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ಾ� ಕರಪತ�ಗಳ�

⇒ 9ಎಂ: �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರಗಳ� ತ��ತ �ಾಟ್�

⇒ 9ಎನ್: �ಶುಗಳ� ಎಷು� �ನ��ೇಕು?

ಅ�ಾ�ಯ 10: �ಾ��ಾ�ನಗಳ� (ಈ �ೈ��ಯ�� ಬಳಸ�ಾದ ��ೇಷ ಪದಗಳ ಪ��) 

ಅ�ಾ�ಯ 11: ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ� (�ೆ��ನ �ಾ�� ಪ�ೆಯಲು) 

ಅ�ಾ�ಯ 12: �ಷಯ ಸೂ� 
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9 ಎ : �ೕ�ಂಗ್ ��ಲ್� �ೈಮ್�ೈನ್ : ಜನನ�ಂದ 36 �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ �ನು�ವ�ದು ಮತು� 

ಕು�ಯುವ �ೌಶಲಗಳ� 

ಆ�ಾರ 
⇒ �ೇವಲ ಎ�ೆ�ಾಲು ಮತು� �ಾಮು��ಾ

��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆ 
⇒ ಎ�ೆ�ಾಲು ಮತು� �ಾಮು��ಾ ��ರ�ೆ

�ೌಶಲಗಳ� 

⇒ ಹು���ಾಗ�ೇ �ೕರುವ�ದು ಮತು�

ನುಂಗುವ�ದು

⇒ �ಾಲನು� ಹುಡುಕಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು

ಆ�ಾರ 

⇒ ವಯ���ೆ ತಕ�ಂ�ೆ ��ಾನ�ಾ� �ೊಸ

ಆ�ಾರ ಪ�ಚಯ

⇒ ಎ�ೆ�ಾಲು ಮತು� �ಾಮು��ಾದ �ೕ�ೆ

�ಾ�ಥ�ಕ ಅವಲಂಬ�ೆ

��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆ 
⇒ ಸೂ��ದ �ೊರತು �ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗಳ�

⇒ ಪ���ಯಂತಹ ಘನಆ�ಾರಗಳ�

�ೌಶಲಗಳ� 
⇒ ಕೂಡಲು ಮತು� �ನ�ಲು ಕತು� ಮತು�

ತ�ೆಯ �ಾಗ ಶ��ಯುತ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ಆ�ಾರ 

⇒ ��ಧ ಬ�ೆಯ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದು.

ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರ

�ೇ�ಸುವ�ದು

��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆ 

⇒ �ೆಳ� ಅ�ಾರಗಳ�

⇒ ಪ��� ಅಂತಹ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�

⇒ �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� ಘನ ಆ�ಾರ

⇒ ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಘನ ಆ�ಾರ

�ೌಶಲಗಳ� ⇒ ಅ�ಯುವ �ೌಶಲದ ವೃ��
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ಆ�ಾರ ⇒ �ೆಚು� ಘನ ಆ�ಾರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಎ�ೆ�ಾಲು

ಮತು� �ಾಮು��ಾದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅವಲಂಬ�ೆ

��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆ 

⇒ �ೆಳ��ಾದ ಆ�ಾರ ದ�ವಗಳ�

⇒ ಪ���ಯಂತಹ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�

⇒ �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಘನ ಆ�ಾರ

�ೌಶಲಗಳ� 

⇒ ಕಪ್ ಮತು� ಚಮ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ನ�ಲು ಮತು�

ಕು�ಯಲು ಕ�ಯುವ�ದು

⇒ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೇ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು

ಆ�ಾರ 
⇒ �ೆಚು� ಯಶ���ಾ� ಹಲವ� ಬ�ೆಯ

ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದು

��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆ 

⇒ �ೆಳ��ಾದ ಆ�ಾರ ದ�ವಗಳ�

⇒ ಪ���ಯಂತಹ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�

⇒ �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

⇒ ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಘನ

ಆ�ಾರ

�ೌಶಲಗಳ� 

⇒ �ಾ� ಮೂಲಕ ಕು�ಯುವ�ದು

⇒ ಸ�ಯಂ �ೆರಳ�ಗ�ಂದ �ನು�ವ�ದು

⇒ ಕ�� ದ�ವದ ನಷ��ೆ�ಂ��ೆ

�ೕರು ಕು�ಯುವ�ದು.

ಆ�ಾರ 

⇒ ��ಧ ಬ�ೆಯ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ

⇒ �ನ�ೆ� ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ��

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ

��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆ 

⇒ �ೆಳ��ಾದ ಆ�ಾರ ದ�ವಗಳ�

⇒ ಪ���ಯಂತಹ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�

⇒ �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

⇒ ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಘನ ಆ�ಾರ

�ೌಶಲಗಳ� 
⇒ ಅ�ಯುವ �ೌಶಲದ ವೃ��

⇒ ಒಸಡು ಮತು� ಹಲು� ಬಳ� ಕಚು�ವ�ದು
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ಆ�ಾರ 
⇒ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೇ ಬಹು�ೇಕ ಎಲ� ಆ�ಾರ

�ೇ�ಸುವ�ದು

��ಾ�ಸ ಮತು� 

��ರ�ೆ 

⇒ �ೆಳ��ಾದ ಆ�ಾರ ದ�ವಗಳ�

⇒ ಪ���ಯಂತಹ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�

⇒ �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

⇒ ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಘನ ಆ�ಾರ

⇒ �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರಗಳ�

�ೌಶಲಗಳ� 

⇒ �ೆರಳ�ಗಳನು� ಬಳ� �ನು�ವ�ದು ಮತು� �ಾ�ೆ�

ಬಳಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು

⇒ ಯಶ���ಾ� ಕು�ಯುವ ಮತು� �ನು�ವ

�ೌಶಲಗಳನು� ಪ�ದ��ಸುವ�ದು

   ಆ�ಾರ 

⇒ �ೆಚು� ಯಶ���ಾ� ಹಲವ� ಬ�ೆಯ ಆ�ಾರ

�ೇ�ಸುವ�ದು

��ಾ�ಸ ಮತು� 

��ರ�ೆ 

⇒ �ೆಳ��ಾದ ಆ�ಾರ ದ�ವಗಳ�

⇒ ಪ���ಯಂತಹ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ�

⇒ �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

⇒ ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಘನ ಆ�ಾರ

⇒ �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರಗಳ�

�ೌಶಲಗಳ� 

⇒ �ೆರಳ�ಗಳನು� ಬಳ� �ನು�ವ�ದು ಮತು� �ಾ�ೆ�

ಬಳಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು

⇒ ಕ�� ದ�ವದ ನಷ��ೆ�ಂ��ೆ ಕಪ್ �ಂದ �ೕರನು�

ಕು�ಯುವ�ದು.
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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. 

3  �ಂಗ�  

6  �ಂಗ�  

12  �ಂಗ�  

15  �ಂಗ�  

8  �ಂಗ�  
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4. �ಯ�ತ

9C: ಆ�ಾರ ರಚ�ೆ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆ �ಶುವಲ್ �ಾಟ್� 

ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ� ��ಧ �ೕ�ಯ ರಚ�ೆ ಮತು� ��ರ�ೆಗಳ�� ಬರುತ��ೆ. �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾಲುಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ ಮಕ���ೆ, ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ ರಚ�ೆ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದು ಸುಲಭ ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ.   

ಆ�ರದ ರಚ�ಗ� 

1. ಪ��� 2. �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

3. ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ಬಹು�ಾದ �ಾತ�
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4. �ಯ�ತ

1. �ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 2. ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗಳ�

ದ� ವ �� ರ�ಗ�

3. ಮಧ�ಮ ದಪ� ದ�ವಗಳ� 5. ಅತ�ಂತ ದಪ� ದ�ವಗಳ�
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ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳ� – �ೕಕ್� ಮತು� ಸೂ�ನ್ ಪ�ೕ�ೆ 

1. �ೆಳ��ಾದ

ದ�ವಗಳ�

2. ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗಳ� 3. ಮಧ�ಮ ದಪ�

ದ�ವಗಳ�
 

4. ಸ�ಲ� ಮ���ನ ದಪ�

ದ�ವಗಳ� 

 

5. ಅತ�ಂತ ದಪ� ದ�ವಗಳ�
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9�: ��ೇಷ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ��ಾಂಶಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ 

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಹಲ�ಾರು ��ನ� �ೆಕಶ�ರ್ ಮತು� ��ರ�ೆಗಳ�� ಬರುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ ರು�, ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ 

��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸುವ�ದು ಬಹು ಮುಖ�. ಇದು ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮಟ��ೆ� ಸ��ೊಂದುವಂತಹ ಆ�ಾರವನು� �ೕವ� ಮಗು��ೆ �ೕಡ�ೇಕು. ಇಂತಹ ��ೇಷ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ 

ಪ��ಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಈ ಆ�ಾರಗಳ� �ಮ� ಸಮು�ಾಯದ�� ಕಂಡುಬರಬಹುದು. �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ��ರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ 

ಆ�ಾರ ರು�, ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಆ�� �ಾಡಲು ಈ ಪ��ಗಳನು� �ಾಗ�ದ���ಾ� ಬಳ�. 

ಘನ ಆ�ಾರಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆ ಆ�ಾರಗಳ� 
ಉ�ಾಹರ�ೆ ಆ�ಾರಗಳ� 

(ಮುಂದುವ�ದವ�) 

ದಪ��ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ 

��ೕಮ್ ನಂ�ರುವ 

o ಸಂ�ೕ�ತ ತರ�ಾ�ಗಳ� (�ಾ���ಷ್,

�ಾ��ೆಟ್, �ಾ���ಪ್�, �� ಆಲೂಗ� �ೆ,

ಕುಂಬಳ�ಾ�, ಹ�ರು �ೕನ್�, �ಾಲಕ್,

ಬ�ಾ�, ಕುಂಬಳ�ಾ�ಯನು� �ೋಲುವ

�ೕ�ೕ�ಾ�, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ ಹಣು�ಗಳ� (�ೕಚ್, �ಾ�ೆಹಣು�,

�ಾ�ನಹಣು�, ಏ���ಾಟ್, �ೇರ� ,ೆ

ಆವ�ಾ�ೊ, �ೊ�ಾ��ೊ, ಪ�ಮ್, ��ಸ್,

�ೆಕ��ನ್, �ಕೂಸ್, ಸ�ೕ�ಾ, ಸ�ೕ��ಾ�,

ಪ�ಾ��, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�,

�ೋ�ಾಂಸ, ಟ��, ಹಂ��ಾಂಸ,

ಕು�ಮ�, ಮಟನ್)

o �ೇಬು �ಾಸ್

o ಪ��ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ನ್

o ಶುದ� ಪ�ವ��ದ� �ಾಂಸ

o ದಪ� ���ಾನ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಗಂ� (ಓಟ್

�ೕಲ್, �ೋ�ಯ �ೆ�ೆ, ಅ�� �ೆ�ೆ, ಫ�ೕ�ಾ,

ಫ�ಾ)

o ಸಂ�ೕ�ತ ಸೂಪ್ ಮತು� ಸೂ��ಗಳ�

(ಸ��ಸುವಂ�ಲ�)

o �ಸರು

o �ೆ�ೕರ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಪರ್

o �ಾಸ್

o ಲ��

o ��ೆ�ಡ್ �ೕನ್�

o �ಾನ್� ��ಟ್�

o ��ೊ�ಾ� �ೕಸ್

o ನಯ�ಾದ �ಸು�ದ �ಾ�ೇಜ್ �ೕಸ್

o �ಸು�ದ ಆಲೂಗ� �ೆ

o �ಾ�ಜ� ಶು��ೕಕ��ದ ಮಗು�ನ ಆ�ಾರಗಳ�

ಮೃದು�ಾಡ�ಾ�ರುವ 
ಮತು� �ೇವ�ಾ�ರುವ 

o ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�ಾಂಸ,

�ೋ�, ಟ��, ಕು�ಮ�, ಮಟನ್,

ಹಂ��ಾಂಸ)

o ಪ�ವ��ದ� �ಕನ್ �ೆ�ಸ್� (�ಸು�ದ,

�ೇ�ಾಂಶ)

o ಪ�ವ��ದ� ಟೂ��ಾ ಅಥ�ಾ �ೕನು

(�ಸು�ದ, �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಮೂ�ೆಗ�ಲ��ೆ)

o �ಸು�ದ �� �ೕನು (�ಾಡ್, ��ಾ��ಾ,

�ಾ��ಾಕ್, ಆ�ೆಂಜ್ ರ�)

o ಸಣ� ಉಂ�ೆಗ�ರುವ ದಪ� �ಾನ�ಗಳ�

o ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ ಅಥ�ಾ �ಸು�ದ ತರ�ಾ�ಗಳ�

(ಆಲೂಗ� �ೆ, �ಾ���ಷ್, ಗಜ��, �ಾ���ಪ್�,

ಹ�ರು �ೕನ್�, �ಾಲಕ್, ಇ�ಾ��)

o ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ ಅಥ�ಾ �ಸು�ದ ಹಣು�ಗಳ�

(ಆವ�ಾ�ೊ, �ಾ�ೆಹಣು�, �ಾ�ನಹಣು�,

ಹಣು�ಗಳ�, ಇ�ಾ��.

o ��ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ೆ�ಯ ಪ�ಾ�ಯ

(�ೇ��ದ)

ಮೃದು ಮತು� �ೈಟ್-
�ಾತ�ದ 

o �ೇ��ದ �ೆಂಡರ್ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�,

�ೋ�ಾಂಸ, ಹಂ��ಾಂಸ, ಕು�ಮ�,

ಮಟನ್, ಇ�ಾ��)

o �ಾ�� �ೕನು (�ಾಡ್, ಟೂ�ನ, �ಾ�ಬಟ್,

�ಾ��ಾಕ್, ಆ�ೆಂಜ್ ರ�, ಇ�ಾ��)

o �ಸು�ದ ಹಣು�ಗಳ� (�ಾ�ೆಹಣು�, ಆವ�ಾ�ೊ,

�ಾ�ನಹಣು�)  �ೆಕ��ನ್ ಗಳ�,

o ��ೕಮ್ �ಾಡ�ಾದ ಅಥ�ಾ  �ೇ��ದ

ತರ�ಾ�ಗಳ� (ಗಜ��, �ಾ���ಪ್�, ಹ�ರು

�ೕನ್�, ಬ�ಾ�, �ೋಸುಗ� �ೆ, ಎ�ೆ�ೋಸು,

ಹೂ�ೋಸು, ಇ�ಾ��)

o ಮೃದು �ೕಸ್

o ��ೆ�ಗಳ� (�ೇ��ದ, ಕ�ದ, ಹು�ದ)

o ಸ���ಸಲು “�ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�” �ೆ�ೆ�ದ
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�ಾ�ಂಗ�ನ್ ಗಳ�, ಪ�ಮ್, ಇ�ಾ��. �ೆ�ಡ್ ಗಳ� 

o ನೂಡಲ್� ಮತು� ಅ��

�ಯ�ತ o ಎ�ಾ� �ಾಂಸ, �ೕನು, ತರ�ಾ�ಗಳ�,

ಹಣು�ಗಳ�, �ೕಸ್, ��ೆ�, ಮಸೂರ, �ೕನ್�,

�ೆ�ಡ್, �ೋ���ಾ�, �ಾನ�ಗಳ� ಇ�ಾ��.

ದ��ಾಂಶ ��ರ�ೆಗಳ� ದ��ಾಂಶಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

�ೆಳ� 
o �ೕರು

o ಚ�ಾ ಮತು� �ಾ� (ಏನನೂ� �ೇ�ಸ�ಾ�ಲ�)

o �ಾರು

ಸ�ಲ� ದಪ� 
o ಎ�ೆ�ಾಲು

o �ಾಮು��ಾ

ಇನೂ� ಸ�ಲ� ದಪ� 

o ಹ��ನ ರ�ಾಯನಗಳ� (�ೕಚ್, �ಯರ್, �ತ�� ,ೆ ಅ�ಾನಸ್, �ಾವ�, ಇ�ಾ��)

o �ೊ��ೊ ರಸ

o �ಾಲು (ಹಸು�ನ, �ೋ�ಾ, ಅ��, �ೆಂ�ನ�ಾ�)

ಮಧ�ಮ ದಪ� 

o ಸ��ಸುವ ಶು��ೕಕ��ದ ಹಣು�ಗಳ�

o ಸ��ಸುವ ಅ�� �ಾನ�ಗಳ�

o ��ೕಮ್ �ಾ�ದ ಸೂಪ್ ಗಳ� (�ಾಲಕ್, ಆಲೂಗ� �ೆ, ಶ�ಾವ�, �ಾ���ಷ್, �ೊ��ೊ, ಇ�ಾ��)

o �ಾಸ್, �ೆ�ೕ�, �ರಪ್ (ಸ��ಸುವಂ�ಲ�)

o �ೇನು ತುಪ�

ಅತ�ಂತ ದಪ� 

ಅಥ�ಾ ��ೕಮ್ ನಂ�ರುವ 

o ಸಂ�ೕ�ತ ತರ�ಾ�ಗಳ� (�ಾ���ಷ್, �ಾ��ೆಟ್, �ಾ���ಪ್�, �� ಆಲೂಗ� �ೆ, ಕುಂಬಳ�ಾ�, ಹ�ರು �ೕನ್�,

�ಾಲಕ್, ಬ�ಾ�, ಕುಂಬಳ�ಾ�ಯನು� �ೋಲುವ �ೕ�ೕ�ಾ�, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ ಹಣು�ಗಳ� (�ೕಚ್, �ಾ�ೆಹಣು�, �ಾ�ೆಹಣು�, �ಾ�ನಹಣು�, ಏ���ಾಟ್, �ೇರ� ,ೆ ಆವ�ಾ�ೊ,

�ೊ�ಾ��ೊ, ಪ�ಮ್, ��ಸ್, �ೆಕ��ನ್, ಸ�ೕ�ಾ, ಸ�ೕ��ಾ�, ಪ�ಾ��, ಇ�ಾ��)

o ಸಂ�ೕ�ತ �ಾಂಸಗಳ� (�ೋ�, �ೋ�ಾಂಸ, ಟ��, ಹಂ��ಾಂಸ, ಕು�ಮ�, ಮಟನ್)

o �ಸರು

o �ೆ�ೕರ್

o �ಾಸ್

o ಲ��
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9 ಇ: ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� �ಾಪ��ಸು��ೆ 

�ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ಾ�ಯ�� �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೆಲವ� ದ�ವಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� ನುಂಗಲು ಕಷ�ಪಡು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು��ೆ �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ �ಷಯದ�� ಸಮ�ೆ� ಇ�ಾ�ಗ, ಆ�ಾರದ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು ಊಟದ 
ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ�ಸಲು ಒಂದು �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಒಂದು ���ಷ� ��ಾ�ಸ 
ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂತಹ �ೆಚು� ಸೂಕ��ಾದ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆಯನು� 

�ಾಡಲು  ಅವ�ಗಳನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆ�ಗಳ�, �ೆ�ಂಡರ್ಗಳ�, ಇತರ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕೃತಕ 
ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳಂತಹ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. 

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� ದಪ��ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

① �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳ��ೊಂಡು �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ಆ�ಾರ

ಮತು� ದ�ವಗಳ�

② ಕೃತಕ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳ��ೊಂಡು ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ದಪ��ಾ�ಸುವ�ದು

�ೈಸ��ಕ�ಾ� ಗ���ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�: 

ಇತರ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗ��ೆಂ��ೆ �ೆ�ೆ��ಾಗ �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾದ ��ರ�ೆಯನು� ಸೃ��ಸುವ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ�. 

�ೈಸ��ಕ�ಾ� ಗ���ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಪ�ಮುಖ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ� 

ಶುಷ�  ಏಕದಳ �ಾನ�  (ಅ��, �ಾ��, ಓಟ್ �ೕಲ್, �ಶ�) - �ೆಲ ಅಥ�ಾ 

ಪ��ೆ�ಜ್� 

o �ಾ�ಕ್ �ಾಡ�ಾ�ಲ�

o ಎ�ೆ �ಾ��ೊಂ��ೆ ಬಳಸ�ಾರದು

o 12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ

�ೆ�ಾ�ನ್, �ೌರ್ ಗಮ್, ಅ�ೋರೂಟ್ �ಷ�, ಆಲೂ�ೆ� �ೆ �ಷ�, ಟ��ೕ�ಾ 

�ಷ�, �ಾನ್��ಾ�ಚ್�, �ೈ�ಯಮ್ �ೊಟು�, �ಟು�, �ಾ��ೆ��ೆ�ಾನ್ (ಐ�ಶ್ 

�ಸ್) 

o 12 �ಂಗ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮತು� ಅಲ��ಯ

ಅ�ಾಯ�ಲ�ದ ಮಕ���ೆ

ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� ರ�ಸಲು ದ�ವಗಳನು� (�ಾಲು, �ೕರು, ರಸ) 

ಶು��ೕಕ��ದ ಆ�ಾರಗ��ೆಂ��ೆ �ೆ�ೆ� 
o 12 �ಂಗ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮತು� ಅಲ��ಯ

ಅ�ಾಯ�ಲ�ದ ಮಕ���ೆ

ಆ�ಾರವನು� ಕೃತಕ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ವಸು�ಗಳ�: 

ಇವ�ಗಳನು� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ�� �ೆ�ೆ��ಾಗ ದಪ��ಾದ ��ರ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ದಪ��ಾ�ಸು��ೆಯನು� �ೆಲವ� 

ಮ��ೆಗಳ�, ಔಷ�ಾಲಯಗಳ� ಮತು� ಆನ್�ೈನ್ನ�� ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು. ಇದರ ತ�ಾರಕರು ಅದರ ಉತ�ನ�ವನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಆ�ಾರ ಮತು� 
ದ�ವಗಳನು� �ೇ�ೆ ದಪ��ಾ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದ�ೆ� ���ಷ� ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು 12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯಸ�ನು� �ೊಂ�ದ��ೆ,  ಕೃತಕ ದಪ��ಾ�ಸು��ೆ ಪ�ಾಥ�ವನು� ಬಳಸ�ೇ�. 
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ಕೃತಕ ದಪ��ಾ�ಸು��ೆ ಪ�ಾಥ� ಪ�ಮುಖ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ� 

�ಂಪ� �ಕ್, �ಕ್ ಇಟ್,�ಕ್ ಎಂಡ್ ಈ�,�ೆಲ�ಕ್� �ಕ�ರ್ o 12 �ಂಗ��ಂತ �ೆಚು�ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ

ಮಧ�ಮ ದಪ� (�ೇನು ತುಪ�ದ ದಪ�)  ದ�ವ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�-  

�ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳಸುವ�ದು  

�ಾಮು��ಾ   ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಪ�� 30 �� (1 fl. oz.) �ೆ 6.3 �ಾ�ಂ (1.5 �ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� 

�ಶು �ಾನ�ವನು� �ಶ�ಣ �ಾ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�:  

o 90 �� (3 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 19 �ಾ�ಂ (4.5 �ೕಸೂ�ನ್ / 1.5

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 120 �� (4 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 25.2 �ಾ�ಂ (6 �ೕಸೂ�ನ್ / 2

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 180 �� (6 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 37.8 �ಾ�ಂ (9 �ೕಸೂ�ನ್ / 3 �ೕಸೂ�ನ್)

ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o ದ�ವಗಳ� ದಪ��ಾ� �ಾಣ�ೇಕು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಜೂ�ಸ್ ಮತು� ಚಮಚ�ಂದ �ೕ��ಂತ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು.

ಮಧ�ಮ ದಪ� (�ೇನು ತುಪ�ದ ದಪ�)  ದ�ವ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�-  �ೈಸ��ಕ�ಾ� 

ದಪ��ಾ�ಸುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು�  ಬಳಸುವ�ದು  

�ಾಮು��ಾ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಪ�� 30 �� (1 fl. oz.) �ೆ 2.5 �ೕಸೂ�ನ್ (10.5 �ಾ�ಂ) ಶುಷ� �ಶು 

�ಾನ�ವನು� �ಶ�ಣ �ಾ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�:  

o 90 �� (3 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 31.5 �ಾ�ಂ (7.5 �ೕಸೂ�ನ್ / 2.5

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 120 �� (4 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 42 �ಾ�ಂ (10 �ೕಸೂ�ನ್ / 3 �ೕಸೂ�ನ್ + 1

�ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o 180 �� (6 fl. oz.) �ಾಮು��ಾ �ಾಟ��ೆ: 63 �ಾ�ಂ (15 �ೕಸೂ�ನ್ / 5 �ೕಸೂ�ನ್) ಶುಷ� �ಶು

ಏಕದಳವನು� �ೇ��

o ದ�ವಗಳ� ದಪ��ಾ� �ಾಣ�ೇಕು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೇನುತುಪ�) ಮತು� ಚಮಚದ��  ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗ��ಂತ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು.

12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಎಂ�ಗೂ �ೈಜ  �ೇನುತುಪ�ವನು� �ೕಡ�ೇ�. 
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12 �ಂಗ��ಂತಲೂ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು�  �ೆಚು�ವ� ದಪ��ಾ�ಸುವ ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ೈಸ��ಕ ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� ರ�ಸಲು �ಕ� ಪ��ಾಣದ �ೕರು, �ಾರು ಅಥ�ಾ

ರಸವನು�  ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಂಡ�ೈಸ್� ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆ�.

ಉಂ�ೆ ಇಲ��ೆ  ನಯ�ಾದ ತನಕ �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�.

o �ೈಸ��ಕ ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� ರ�ಸಲು ಪ��ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಸ��ೆ ಸ�ಲ�

ಪ��ಾಣದ �ೕರು ಅಥ�ಾ �ಾಲನು� �ೆ�ೆ�. ಉಂ�ೆ ಇಲ��ೆ ನಯ�ಾಗುವ  ತನಕ

�ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�. *

o ಆಲೂ�ೆ�ೆ� �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�, �ೆ�ಡ್ ಕ�ಂಬ್�, �ಟು� ಅಥ�ಾ ಪ���ಾ�ದ �ಾ��ಕರ್ಗಳನು�

ಶುದ��ಾದ ಸೂ��, ಸೂಪ್ ಮತು� �ಾಂಸ�ೆ� �ೆ��ನ ದಪ��ೆ� �ಶ�ಣ �ಾ�. ಉಂ�ೆ

ಇಲ��ೆ  ನಯ�ಾದ ತನಕ �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�.

ದಪ��ಾ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ದಪ��ಾಗಲು ದ�ವಗಳನು� ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಗಳ��

�ೕವ��ಾ� ಅ�ಾ���.

② �ೕಕ್� ಅಥ�ಾ ಕಡ�ೋಲು  ಬಳ� ದ�ವವನು� ಕಪ್

ಅಥ�ಾ ಬಟ��ನ�� �ೆ�ೆ�.

③ ಎ�ಾ� ದ�ವಗಳನು� ಸ��ಾದ ದಪ�ವನು� �ೊಂದಲು

ಹಲ�ಾರು ��ಷಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಇ�.

④ ದ�ವದ ಉಷ��ೆಯು ದ�ವವ� ಎಷು� ದಪ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ

ಅದನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. ಎಚ���ೆ�ಂದ �ೕ��

ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��.

⑤ ದ�ವಗ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ದಪ��ಾ�ಸು��ೆಯನು� �ೇ��.

⑥ �ಾ�ಾನಂತರದ�� ದ�ವಗಳನು� ಅ�ಾ��ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ

ಮ�ೆ� �ೆ�ೆಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. ಮಗು��ೆ �ೕಡುವ  �ದಲು

�ಾ�ಾಗಲೂ ದ�ವದ ದಪ�ವನು� ಪ�ೕ��.

⑦ ದ�ವವ� ತುಂ�ಾ �ೆಳ��ಾ�ದ��ೆ, ಸ��ಾದ

��ರ�ೆ�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ಕ� ಪ��ಾಣದ

ದಪ��ಾ�ಸು��ೆಯನು� �ೇ��.

⑧ ಒಂದು �ೇ�  ೆ ದ�ವವ� ತುಂ�ಾ ದಪ��ಾ�ದ��ೆ, ಸ��ಾದ

��ರ�ೆ�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೆಳ��ಾದ

ದ�ವವನು� (�ೕರು, �ಾರು, ಸೂತ�, �ಾಲು, ರಸ) �ೇ��.

⑨ ಶುಷ� ಏಕದಳ �ಾನ�ವನು� ಎ�ೆ �ಾ��ೊಂ��ೆ

�ೆ�ೆಸ�ೇ�. ಎ�ೆ �ಾಲು ಏಕದಳವನು� ಒ�ೆಯುತ��ೆ ಮತು�

ಅದು �ೆಳ��ಾದ ��ರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

⑩ ಮಗು��ೆ �ೕಡುವ �ದಲು ದ�ವವನು� ದಪ��ಾ��.

⑪ ದಪ��ಾದ ದ�ವವನು� �ಾಟ�ಯನು� ಬಳ� �ೇ�ಸು��ದ��ೆ,

�ಪ�ಲ್  ಮು���ೋಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ�ಲು

�ಾ�ಾಗಲೂ ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಪ�ೕ��. ಪ�ೇ

ಪ�ೇ ಮು���ೋ�ರುವ �ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಆ�ಾರ

�ೇವ�ೆಯನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಸುಲಭ�ಾ�

ಹ�ಯುವ �ಪ�ಲ್  (ಉನ�ತ ಮಟ�ದ / �ೊಡ� �ಾತ�ದ

ರಂಧ�) ಅಗತ���ೆ.

⑫ ದಪ��ಾದ ದ�ವದ ಆ�ಾರ�ಾ��  �ಪ�ಲ್ ರಂಧ�ಗಳನು�

ಎಂ�ಗೂ ಕತ��ಸ�ೇ�. ಸೂಕ� �ಾತ�ದ �ಪ�ಲ್ ಆ��

�ಾ�.

⑬ �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಕರಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ  ಐಸ್

��ೕಮ್, �ಾ��ಕಲ್�, ಐಸ್ ಕೂ�ಬ್� ಮತು� �ೆಲ್-ಒ

ನಂತಹವ�ಗಳ�. ಇಂತಹ �ೆಳ��ಾದ ದ�ವವನು� ನುಂಗಲು

�ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ ಈ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೕಡ�ೇ�.
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ಪ��� ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

ಪ��� ಆ�ಾರದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ� ಪ��� ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸಲು ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾ�ೆ�ಗಳ�� �ನ��ಾಗುತ��ೆ.

o ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ� �ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�.

o ಅ�ಯುವ ಅಗತ��ಲ�.

o ಮೃದು�ಾ�ರುತ��ೆ, ಉಂ�ೆಗ�ರುವ��ಲ�.

o ಸು�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�.

o �ೕವ� �ಾ�ದ ಆ�ಾರ�ೆ� ಇರುತ��ೆ. �ನ�ಲು

ಚಮ�ೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮತು� � �ೇಟ್ / �ೆ�ೕ /

�ೇಬಲ್ನ�� ಆ�ಾರವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ

① �ೆ�ಾ�� �ೇಯುವವ��ೆ  ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂಸವನು� �ೆ�ಾ��  �ೇ��,

ಆದ�ೆ ಅ��ಾ� �ೇ�ಸುವ�ದನು� ತ���. (ಅ��ಾ� �ೇ��ದ ತರ�ಾ�ಗಳ� =

ಅ� ಮೃದು�ಾದ�ೆ; ಅ��ಾ� �ೇ��ದ �ಾಂಸವ� = ��ಂಗ್ ಮತು�

ಕ�ಣ�ಾ�ರುತ��ೆ).

② ಆ�ಾರವನು� � �ೆಂಡರ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಸಂ�ಾ�ರಕದ�� ಇ��.

③ ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ದ�ವವನು� �ೇ��.

④ ಆ�ಾರ ಮೃದು�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ ಕವರ್ ಮತು� �ಶ�ಣ �ಾ�.

⑤ ದಪ��ಾ�ದ��ೆ, ಅಗತ��ರುವಷು� �ೆ��ನ  ದ�ವವನು� �ೇ��,

ಪ��� ಆ�ಾರ ಸಲ�ೆಗಳ� 

① �ಾಂಸ ಆ�ಾರ�ಾ��:

a) �ೊಸ ಮತು� ಹ�ವನು�ಂಟು�ಾಡುವ ಸು�ಾಸ�ೆಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು ��ನ� �ಾಸ್
ಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಬಳ�.

b) �ಾಖ�ೋಧ �ಾ�ೆ�ಗಳ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸುಲಭ�ಾ� ಪ��� �ಾಡಬಹುದು.

c) ಕ�ಣ, ಒಣ�ದ, ��ಂಗ್ �ಾಂಸವನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.
d) �ೋ� ಅಥ�ಾ �ಾತು�ೋ� ಚಮ�ವನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.

② ತರ�ಾ�ಗ��ೆ:

(a) ಮೃದು�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ  ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ೇ�� ಅಥ�ಾ ಕು��. ಅದರ��ರುವ ರಸ
�ೆ�ೆ�� ಮತು� ಪ��� �ಾ�.

(b) ಆಲೂಗ�ೆ�ಯನು� ಪ��� �ಾಡಲು �ೆ�ೆ�, �ೆ�ೆ, �ೆಚ��ನ �ಾಲು, �ಾರು, ಅಡು�ೆ �ೕರು

ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ಯನು� ಬಳ�.
(c) �ೋಸುಗ�ೆ� ಮತು� ಹೂ�ೋಸುಗಳಂತಹ ರು�ಕರ�ಾದ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯನು� �ಾಡಲು �ೆಲವ�

ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ೆ�ೆ�: ಉ�ಾ �ಾ��ೆಟ್ ಮತು� �ಾ���ಪ್�.

(d) ��ೆ� �ೊಂ�ರುವ ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಪ��� �ಾಡು�ಾಗ ಎಚ�ರ�ಂದ ಇ�.
(e) ಕ�ಣ ��� ಅಥ�ಾ �ೕಜಗ�ರುವ  ಕ�ಾ� ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ತ���.

③ ಹಣು�ಗ��ಾ�:

(a) ಪ�ವ��ದ� ಹಣು�ಗಳನು� ಬಳಸು��ದ��ೆ, ಅದರ��ರುವ ರಸ �ೆ�ೆ�� ಮತು� ಪ��� �ಾ�.
(b) ಆ�ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಊಟ�ಾ�� �ೆಲವ� ಹಣು�ಗಳನು� ಪ��ಂಗ್�, �ಸರು, ��ೊ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೇಜ್ �ೕಸ್ �ೊಂ��ೆ �ೆ�ೆ�.
(c) ಕ�ಣ ��ೆ� ಅಥ�ಾ �ೕಜಗ��ೆಂ��ನ ಕ�ಾ� ಹಣು�ಗಳನು� ತ���.

④ �ಾನ�ಗ��ಾ�:
(a) ಪ��� �ಾಡುವ �ದಲು ನೂಡಲ್� ಮತು� ಅ�� ತುಂ�ಾ ಮೃದು�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ೇ��.
(b) ರು��ಾದ ಊಟ�ೆ� ಪ��� �ೇ��ದ ನೂಡಲ್� / ಅ�� ,�ಾಂಸ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ತರ�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ.

(c) ರು��ಾದ ಊಟ�ೆ� ಪ��� , �ೇ��ದ ನೂಡಲ್� / ಅನ�ವನು� �ಾಸ್ (�ೆ�ೆ, �ೊ��ೊ), �ೆ�ೕ�ಗಳ�, �ೕಸ್ ಅಥ�ಾ
�ಾರುಗ��ೆಂ��ೆ �ೇ��.

(d) ಎ�ಾ� �ೆ�ಡ್ಗಳನು� ತ���.

⑤ ಸೂಪ್ ಮತು� ಸೂ��ಗ��ಾ�:
(a) ಪ����ಾ�  ಎ�ಾ� �ಾಂಸ, ನೂಡಲ್� / ಅ�� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ೆ�ಾ��  �ೆ�ೕನ್ �ಾ�.

(b) ಈ ಆ�ಾರಗ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ಉ��ದ �ಾರು ಅಥ�ಾ ಸೂ�� �ೇಸ್ ಅನು� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ�� �ೇ��.
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ಪ�ಮಳವನು� �ೆ��ಸಲು: ಪ����ೆ ��ನ� �ಾಸ್, �ಡಮೂ��ೆಗಳ� ಮತು� ಮ�ಾ�ೆಗಳನು� �ೇ�ಸಲು 
ಪ�ಯ���. 
�ಾ��ೊ�ಗಳನು� �ೆ��ಸಲು: ಇದ�ೆ�  �ೆ�ೆ�, ಎ�ೆ�, �ೆ��ನ �ೊ��ನ �ೈ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� ��ೕಮ್
ಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಪ�ಯ���. 

�ೊ��ದ  ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು

�ೊ��ದ  ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� 

ಆ�ಾರದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ� 

�ೊ��ದ  ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

ಆ�ಾರಗಳನು� �ಾಡಲು ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ಾ�ೆ�, �ಾಪ್��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೆಲ���

�ೈಗ�ಂದ �ನ�ಬಹುದು

o � �ೇಟ್ / �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ �ೕ�ೆ ಆ�ಾರ

ಮತು� ಸೂ�ಪ್ �ಾಡಬಹುದು

o �ಕ�  ಉಂ�ೆಗಳ� �ೋಚ�ಸುತ��ೆ

o ಉಂ�ೆಗಳ� �ಾ��ೆ�ಂದ

ನುಣು��ೊಳ��ವ�ದು ಸುಲಭ

o �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಮೃದು�ಾ�ರುತ��ೆ.

o ಕ�ಷ� ಅ�ಯು��ೆಯ  ಅಗತ���ೆ

o ಕಚು�ವ ಅಗತ��ಲ�

① �ೆ�ಾ�� �ೇಯುವವ��ೆ  ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು�

�ಾಂಸವನು� �ೇ��, ಆದ�ೆ ಅ��ಾ�

�ೇ�ಸುವ�ದನು� ತ���. (ಅ��ಾ� �ೇ��ದ

ತರ�ಾ�ಗಳ� = ಅ� ಮೃದು�ಾಗುತ��ೆ); ಅ��ಾ�

�ೇ��ದ �ಾಂಸ = ��ಂಗ್ ಮತು� ಕ�ಣ).

② �ಾಂಸ �ೆ�ಂಡ್ �ಾಡುವ  ಅಥ�ಾ �ೕ��ಾದ

�ಾಕುವನು� ಬಳ� ಒಂ�ೇ �ಾತ�ದ �ಕ�

ತುಂಡುಗ�ಾ� ನುಣ��ೆ ಕತ���.

③ ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳ� 2 ���ಂತ

�ೆ��ನ�ಾ�ರ�ಾರದು

④ �ೆಚು�ವ� �ೇ�ಾಂಶ�ಾ�� ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆ�ೕ� ಮತು�

�ಾಸ್ಗಳನು� �ೇ�� ಮತು� �ನ�ಲು

ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ.
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ಮೃದು ಮತು� �ೈಟ್ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

ಮೃದು ಮತು�  �ೈಟ್ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರದ 

ಗುಣ ಲಕಷ್ಣಗಳ� 

ಮೃದು ಮತು�  �ೈಟ್ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರವನು� 

ತ�ಾ�ಸಲು ��ೇ�ಶನಗಳ� 

o �ಾ�ೆ�, �ಾಪ್��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೈಗ�ಂದ

�ನ�ಬಹುದು

o ಮೃದು, �ೋಮಲ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�

ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ತುಂಡುಗಳ�

o �ಾಕು ಇಲ��ೆ ಕತ��ಸಬಹುದು

o �ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ �ಸುಕಬಹುದು ಅಥ�ಾ

ಒ�ೆಯಬಹುದು

o ಅ�ಯು��ೆಯ  ಅಗತ���ೆ

o ಕಚು�ವ ಅಗತ��ಲ�

① ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂಸವನು�  ಮೃದು

�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ೇ�� .

② �ೕ��ಾದ �ಾಕುವನು� ಬಳ� ಎ�ಾ� ಆ�ಾರಗಳನು�

ಒಂ�ೇ �ಾತ�ದ ತುಂಡುಗ�ಾ� ಕತ���.

③ ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳ� 8 �� �ಾತ���ಂತ

�ೆ��ರ�ಾರದು.

④ �ೕಕ್� ಬಳ� ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು� ಒ���ಾಗ,

�ೆರ�ನ ಉಗುರು �� ಬಣ��ೆ� �ರುಗ�ೇಕು ಮತು�

ಆ�ಾರವ� �ಾ���ಷ್ ಆಗ�ೇಕು ಮತು� ಅದರ �ಂ�ನ

ಆ�ಾರ�ೆ� ಮರಳ�ಾರದು.

⑤ �ೆಚು�ವ� �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� �ನ�ಲು

ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆ�ೕ� ಮತು� �ಾಸ್ಗಳನು� �ೇ��.
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9 ಎಫ್  :ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�:  

ಪ�� ಮಗು ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಸುರ�ತ ಮತು� �ಂತನ�ೕಲ �ೕ�ಯ�� 
ಪ�ಯ��ಸುವ ಅವ�ಾಶ�ೆ� ಅಹ��ಾ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವನು� ಪ�ಯ��ಸಲು 
ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡ�ದ��ೆ  ಅವರ �ಜ�ಾದ �ೌಶಲ� ಮಟ� ಏ�ೆಂದು ನಮ�ೆ ಎಂ�ಗೂ ���ರುವ��ಲ�. 

�ೊಸ ಆ�ಾರವನು�  �ನ�ಲು  ಅಥ�ಾ �ೊಸ ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು�  ಕು�ಯಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ಚಲ�ೆಯನು�  (ಅಥ�ಾ 
ಪ�ಗ�ಯನು� )  �ೆಂಬ�ಸುವ��ೇ ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ/ಪ�ಗ� ಆ��ೆ .�ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���ೆ  ಆ�ಾ�ೆ�  ��ೇಷ �ೆಕ��ರ್ ಮತು�  
��ರ�ೆಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ .  �ಾವ��ೇ ಮಗು��ೆ  ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು�  ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು�  ಆ�ಸುವ�ದು ಊಟದ 

ಸಮಯವನು�  ಸುರ�ತ ಮತು�  ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ .  ಇದ�ಂದ �ೆಲವ� ಮಕ���ೆ ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೆಚು� 
ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ೆಕ��ರ್  ಮತು� ��ರ�ೆಗ��ೆ �ನ�ಲು (ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ತ�ಾ�) �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ಕ�� ಸ�ಾ�ನ 
�ೆಕ��ರ್  ಮತು� ��ರ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಆ�ಾರಕ�ಮದ �ೇವ�ೆಯ�� ಸುರ�ತ ಮತು� ಅತ�ಂತ ಯಶ���ಾಗು�ಾ��ೆ. ಪ�� �ಾ� ಮಗು��ೆ 

��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು� �ೕ���ಾರ�ೆಯ�� �ೕಡುವ�ದು ಮಗುವ� ತಮ� ಆ�ಾರಕ�ಮವನು� ಮುನ��ೆಸಲು �ಾ�ಾಗ 
�ದ��ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.  

ಆ�ರ ��� ಸ ��ರ� ನ��

ಆರಂಭ �ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ 

ಪ�ಸು�ತ ಆ�ಾರ  

ಅಂ�ಮ�ೇ�ೆ :  

ಸಂಭವ�ೕಯ ಆ�ಾರ 

ಸು�ಾರ�ೆ  

ಪ��� �ೊ��ದ ಮತು� �ೇವಯುಳ� 

�ೊ��ದ ಮತು� �ೇವಯುಳ� ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ 

ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ �ಯ�ತ ಘನ ಆ�ಾರಗಳ� 

ದ� ವ�  �� ರ� ��ರ� ನ��

ಆರಂಭ  �ೇ�ೆ :  ಮಗು�ನ 

ಪ�ಸು�ತ ದ��ಾಂಶ  

ಅಂ�ಮ�ೇ�ೆ :  ಸಂಭವ�ೕಯ 

ದ��ಾಂಶ ಸು�ಾರ�ೆ  

ಅತ�ಂತ ದಪ� ದ�ವಗಳ� ಮಧ�ಮ ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 

ಮಧ�ಮ ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ಸ�ಲ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 

ಸ�ಲ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ಸ�ಲ� �ೆಳ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� 
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ಆ�ಾರ ಸು�ಾರ�ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�: 

① ಮಗು ಪ�ಸು�ತ �ೇ�ಸು��ರುವ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ��ಾಂಶ�ೊಂ��ೆ ಆರಂ��.

② ನಂತರ �ೕವ� �ೕಡಲು ಬಯಸುವ ಆ�ಾರವನು� ಸ�ಲ� ಸ�ಲ��ಾ�, ��ಾನ�ಾ� �ೕ�.

③ ಮಗು “ಈ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ” ವನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ��.

④ ಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ�ೕ? → ಇದ���ಈಗ �ೇ�ಸು��ರುವ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ" �ೇವ�ೆ�ೆ `x�ಂ�ರು�. ಅವರು ಇನೂ� ಅದ�ೆ�

�ದ��ಾ�ಲ��ರಬಹುದು.

⑤ ಸಮ�ೆ�ಗ�ಲ��ೇ? → ಮಗು ಸೂಕ�  �ೌಶಲ� ಮತು�  ಸುರಕಷ್�ೆಯನು�  �ೋ���ಾಗ  ಊಟದ ಅವ�ಯ��  ಕಟು����ನ

�ೕ���ಾರ�ೆ�ಂ��ೆ �ಕ�  ಪ��ಾಣದ “��ಶ್ �ೈನ್ ಅಂದ�ೆ  �ೕವ� �ೕಡಲು ಬಯಸುವ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ”

ವನು�  ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು�  ಮುಂದುವ��.

ಮಕ�ಳ� �ೆಲ��� �ೊಸ  ಆ�ಾರ ಕ�ಮ�ೆ�  ಒ���ೊಳ�ಲು  �ಾಕಷು�  ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.  
�ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ೆಲ�ೇ  ಊಟಗಳ��   �ೊಸ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವನು�  �ನ�ಲು ಅಥ�ಾ ಕು�ಯಲು 
ಮುಂ�ಾಗು�ಾ��ೆ .  ಇತರರು  ಹಲ�ಾರು �ಂಗಳ�ಗಳನು�  �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.  �ಾ� �ೆ�ಂ�� ಮತು�  ಮಗು  
�ದ��ಲ���ಾ�ಗ ಅದ�ೆ�  �ೊಸ ಆ�ಾರ ಪ�ಚಯವನು�  ಬಲವಂತ�ಂದ �ಾಡ�ೇ�.  

ಮಗು��ೊಂ��ೆ  �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು�  ದ�ವಗಳನು�  ಪ�ಯ��ಸು�ಾಗ ,  �ಾ�ಾಗಲೂ ಅದರ ಕು�ತು 
�ಳ�ವ��ೆಯುಳ�  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 100 ಪ��ಶತ �ೕ���ಾರ�ೆಯನು�  ಒದ��. �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು�  ದ�ವಗಳನು�  
ಪ�ಯ��ಸು�ಾಗ ಮಕ�ಳ�  �ೆಮ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ಸಬಹುದು. �ೕ�ಾ�  �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ  ಮತು�  
ಸುರಕಷ್�ೆ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಹ��ರದ��ರುವ�ದು ಅ� ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ . 

ಸ�ಾಯಕ ಸಲ�ೆಗಳ� 

 ಮಗು��ೆ  �ೊ ಸ ಆ�ಾರವನು�  ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ ,  ಅದನು�

�ೇ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಕು�ಯಲು  �ೕಡುವ �ದಲು ಅದನು�

ಮುಟ�ಲು  ,  �ೋಡಲು ಮತು�  �ಾಸ�ೆ  ಗ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ

�ೊ�.

 ಪ�ಸು�ತ �ೇ�ಸುವ ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು�

ಪ�ಚ��.

 �ದಲ �ಾ��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ,

ಮಗು��ೆ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಸ�ಲ��ೇ �ೕ�.

 ಮಗುವ� �ಾಂತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ��ಾ�ಗ �ಾತ�  �ೊಸ

ಆ�ಾರ �ೕ�.

 �ಮ� �ದಲ ಪ�ಯತ�ದ�� ಮಗು �ೊಸ ಆ�ಾರ

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ದ��ೆ  ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ೆ�.

�ಾಣಬಹು�ಾದ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: 

Ø �ೆಮು���ೆ

Ø ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು

Ø ಸ�ಟ��ಂಗ್

Ø �ೇ�ೆ ಬಣ��ೆ� �ರು�ಸುವ�ದು

Ø ಉ��ಾಡುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಡುವ�ದನು�

���ಸುವ��ಲ�

Ø �ೇವ ಧ�� ಗುಣಮಟ�

Ø �ೕ�ನ ಕಣು�ಗಳ�

Ø ಮುಖದ�� ಕ�ೋರ�ೆ

Ø �ೊಸ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಪ�ಚ��ದ ನಂತರ

ಅ�ಾ�ೋಗ�



ಅ�ಾ�ಯ. 9 |  9 �: �ನು�ವ ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳ� 

321 

9�: �ನು�ವ ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳ� 

�ಮ� ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವಂತಹ �ಮ� ಸ�ಳ ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ�� ಕಂಡುಬರುವ �ಾ�ಾನ� 

ವಸು�ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ�� ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� 

ಇತರ �ಾವ ವಸು�ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೆ��ನ ��ಾರಗಳನು� ಹುಟು��ಾಕಲು ಈ ಪ��ಯನು� 

�ಾಗ�ದ���ಾ� ಬಳ�.  

ಊಟ ಸಮಯವನು� �ೆ��ಸಲು �ೆಚು� ಸೃಜನ�ೕಲ �ಾಗ�ಗಳನು� ಕ�ಯಲು, ಅನುಬಂಧ 9I ಅನು� �ೋ�. 

ಆ�ಾರ ಪ��ೈ�ೆ ಪ�� 

�ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರವನು� ���ಸುವ�ದ�ೆ� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅಲಂ�ಾ�ಕ ಉಪಕರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತ�ೆ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

ಅಗತ��ರುವ��ಲ�. �ಾವ�ದು ಅ�  �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದುದು ಎಂದ�ೆ �ಾವ� �ಶುಗ��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ ��ಾನ. ಈ ��ಾಗದ��, �ಾವ� 

ಎ�ಾ� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಮೂಲಭೂತ ಆ�ಾರ ���ಸುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�� ವಸು�ವನು� ಬಳಸುವ ಸರಳ ಸಲ�ೆಗಳನು� 

ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.  

�ಾಟ�ಗಳ� 36 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ನ� �ಾಟಲ್ �ಾತ�ಗಳನು� �ೊಂ����ಾ (120 ml/ 4 fl. oz.,

180 ml/ 6 fl. oz., 270 ml/ 9 fl. oz., 330 ml/ 11 fl. oz.).

��ದು�ೊಳ�ಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಮತು� �ಶುಗ��ೆ ಸಣ�

�ಾಟ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೊಡ� �ಾಟ�ಗಳ� ಒಂ�ೇ

ಸಮಯದ�� �ೆಚು� ���ಡ್� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� �ೆರ�ಾಗುತ��ೆ.

② �ಶುಗ��ೆ ವಯ�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� ಆ�ಾರದ �ನು�ವ ಸಮಯದ��

�ೆಚು� ���ಡ್� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, �ೊಡ� �ಾಟ�ಗಳ�

ಅನುಕೂಲಕರ�ಾಗಬಹುದು.

③ �ೕಳ� ತು� / ಅಂಗುಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ೆಲವ� �ಶುಗ��ೆ

ಅಥ�ಾ �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ (ಅ�ಾ�ಕ) �ಶುಗ��ೆ ��ೇಷ

�ಾಟ�ಗಳ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ವ
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ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಜ��ದ ಮಗು 

ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುವ 

�ಪ�ಲ್ ಗ��ೆಂ��ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� 

�ೕಡಬಹು�ಾ��ೆ. “��ೕ� �ಪ�ಲ್�” ಮತು� “��ೕ� �ೆ��ಾ�� 

�ೕಡರ್ ಗಳ� ”ಲಭ���ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಇತರ ��ೇಷ 

�ಾಟ�ಗಳನು� (��ೇಷ ಅಗತ� �ೕಡರ್, �ಜನ್ �ೕಡರ್) 

ಅಥ�ಾ ��ಾನಗ�ಯ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್�, ��ಂಜ್�, 

ಚಮಚಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್�  ಸಹ ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು. 

�ೕಳ� ತು� / ಅಂಗುಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗ��ೆ �ಾಲು� �ಧದ ��ೇಷ �ಾಟ�ಗಳ� 

o �ೕಡ್ �ಾನ�ನ್ ಅವ�ಂದ �ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನ ನಸ�ರ್

o �ಾ. �ೌ�ನ್ ಅವರ ��ೇಷ�ಾದ ಆ�ಾರ ���ಸುವ �ಸ�ಂನ ಏಕಮುಖ

�ಾಲ್� �ೊ�ೆ�ೆ

o ��ೆ�ಾ ಅವ�ಂದ ��ೇಷ ಅಗತ� �ೕಡರ್

o ಏಕಮುಖ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ �ಜನ್ �ೕಡರ್ (�ಪ�ಲ್ �ಾವ��ೇ

�ಾಟ��ಂ��ೆ ಬಳಸಬಹುದು)

�ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನ ನಸ�ರ್

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ಂದ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು 

ಮೃದು�ಾದ, �ಸುಕುವ �ಾಟ��ಾ��ೆ. ಇದು ತುಂ�ಾ ಕ�� �ೆಚ��ಾ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ���ಡ್ ಹ�ಯುವಂ�ೆ �ೕಡರ್ �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕುತ��ೆ. ಈ 

�ೕ��ಾ�, ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ��ರುವ��ಲ�, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಅ�ಾಧ�. 

ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ಅದ�ೊಂ��ೆ ಬರುವ ಉದ��ಾದ, ಹಳ� �ಪ�ಲ್ ಬದಲು ಮೃದು�ಾದ, �ಕ��ಾದ �ಪ�ಲ್ ಅನು� ಬಳ�.

② �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾಗ ���ಡ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು, ಆದ�ೆ ಅದು ತುಂ�ಾ �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯ�ಾರದು.

③ ಮಗು �ೕರು�ಾಗ �ಾತ� �ೕಡರ್ ಗಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾ��ೆ. ಮಗು ��ಾಮ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಡಲು �����ಾಗ,

�ಸುಕುವ�ದನು� ����.

④ �ಸುಕು�ಾಗ, ��ರ ಮತು� ದೃಢ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� ಬಳ� . 3 (1—2—3) �ೆ ಎ��. 2—3 ಎ��ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ �ಸುಕು��ೆಯ

ದೃಢ �ೆಯನು� ಕ�� �ಾ�. ಸ�ಲ� ���, ಮಗು �ೇ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�� ಮತು� ಪ����ಯನು� ಮ�ೆ� �ಾ�ರಂ��.

⑤ ���ಡ್ ನ��ನ �ಾ�ಯ ಗು� �ೆಗಳ� ಮಗು��ೆ ಯಶ���ಾ� �ಾಲು �ಗು���ೆ ಎಂದು ಸೂ�ಸುತ��ೆ.

⑥ �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೆಲು�ವ�ದು ಎಂದ�ೆ �ಸುಕುವ�ದು ತುಂ�ಾ ದೃಢ�ಾ�ರಬಹುದು ಮತು� �ೇಗ�ಾ�ರಬಹುದು,

�ಸುಕು��ೆಯ ಉದ�ವ� ತುಂ�ಾ ಉದ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಸುಕು��ೆಗಳ ನಡು�ನ ಸಮಯ ತುಂ�ಾ �ಕ��ಾ�ರಬಹುದು.
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ಮಗು��ೆ ���ಸುವ �ದಲು ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�! �ೕಡರ್ ನ�� �ೕರನು� �ಾ� ಮತು� ���ಡ್ 
�ಸುಕುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ� ಮಗು��ೆ ���ಸು�ಾಗ �ೕವ� ಎಷು� ದೃಢ�ಾ� �ಾಟ�ಯನು� 
�ಸುಕ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ��ಯಲು ಇದು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.  

�ಾ. �ೌ�ನ್� ��ೇಷ �ೕಡರ್ �ಸ�ಂ 

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾ� 
�ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ೇಷ ಒನ್-�ೇ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಟ��ಾ��ೆ. �ಾಲ್� �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� 

���ಡ್ ಇಂದ ತುಂ��ರುತ��ೆ ಮತು� ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ 
ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಅ�ಾಧ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

 ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ���ಡ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ (�ಾಟ��ೆ �ಂದ�ೆ� ಹ�ಯುವ ಬದಲು), ಒಂದು ಮಗು
�ಪ�ಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ ದವ�ೆಗ�ಂದ �ಸುಕುತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮ� �ಾ��ೆ ���ಡ್ ಅನು�
�ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� �ೕ�ಂಗ್ ದರವನು� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ��ಾಮಗಳನು�
�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

��ೇಷ ಅಗತ� �ೕಡರ್   

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ೇಷ ಒನ್-�ೇ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಟ��ಾ��ೆ. �ಾಲ್� �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ���ಡ್ �ಂದ  ತುಂ��ರುತ��ೆ ಮತು� 

ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಅ�ಾಧ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�� 

ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕಡಗ�ಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕಬಹುದು (�ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನ ನಸ�ರ್ ನಂ�ೆ�ೕ). 

�ೊ�ೆಯ�ಾ�, ಈ �ಾಟ�ಯ�� ಮೃದು�ಾದ �ಪ�ಲ್ ಇದು� ಅದು “Y” ಕಟ್ �ೊಂ�ದು� ಅದು ಮಗು�ನ 

�ಾ��ೆ ���ಡ್ ಹ�ವನು� ಬದ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ಾಟ�ಯನು� “ಹಬಮ�ನ್ �ೕಡರ್” ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ.”  

 ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ���ಡ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ (�ಾಟ��ೆ �ಂದ�ೆ� ಹ�ಯುವ ಬದಲು), ಒಂದು ಮಗು

�ಪ�ಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ ದವ�ೆಗ�ಂದ �ಸುಕುತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮ� �ಾ��ೆ ���ಡ್ ನು�

�ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� �ೕ�ಂಗ್ ದರವನು� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ��ಾಮಗಳನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

③ �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕುವ ಮೂಲಕ ಮತು� / ಅಥ�ಾ “Y” ಕಟ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ �ಾ�ನವನು�

ಬದ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕಡರ್ ಆ�ಾರದ ದರ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

④ �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾಗ ���ಡ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು, ಆದ�ೆ ಅದು ತುಂ�ಾ �ೇಗ�ಾ�

ಹ�ಯ�ಾರದು.

⑤ ಮಗು �ೕರು�ಾಗ �ಾತ� �ೕಡರ್ ಗಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾ��ೆ. ಮಗು ��ಾಮ�ಾ�� ಅಥ�ಾ

ಉ��ಾಡಲು �����ಾಗ, �ಸುಕುವ�ದನು� ����.

⑥ �ಸುಕು�ಾಗ, ��ರ ಮತು� ದೃಢ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� ಬಳ�. 3 (1—2—3) �ೆ ಎ��. 2—3 ಎ��ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ �ಸುಕು��ೆಯ

ದೃಢ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾ�. ಸ�ಲ� ���, ಮಗು �ೇ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�� ಮತು� ಪ����ಯನು� ಮ�ೆ� �ಾ�ರಂ��.

⑦ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಇ�ಸು�ಾಗ, ಪ�� �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮೂರು �ಾಲುಗಳ� ಹ��ನ ಪ��ಾಣ ಬಳಸುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಮಗು�ನ

�ಾ�ಯ�� �ಪ�ಲ್ �ರು��ಾಗ, “Y” ಕಟ್ �ಾ�ನವನು� ಬದ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದ�ಂ�ಾ� ಹ��ನ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.
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 �ಜನ್ �ೕಡರ್ 

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು 

ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ೇಷ ಒನ್-�ೇ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ 

�ಾಟ��ಾ��ೆ. �ಪ�ಲ್ ಎರಡು �ಾತ�ಗಳ�� ಬರುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� �ಾವ��ೇ 

�ಾಟ��ಂ��ೆ ಬಳಸಬಹುದು. �ಾಲ್� �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ���ಡ್ ಇಂದ ತುಂ��ರುತ��ೆ ಮತು� 

ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� 

ಅ�ಾಧ��ಾ�ರುತ��ೆ.    

 ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ಎರಡು �ಾತ�ಗಳ�: ನವ�ಾತ �ಶುಗ��ೆ ಸಣ� �ಾತ�ದ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�  ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�

��ಾನಗ�ಯ ಹ�ವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 6 �ಾರಗ��ಂತ �ೆ���ೆ ವಯ�ಾ�ದ �ಶುಗ��ೆ �ೊಡ� �ಾತ�ದ �ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ�
�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�ಗಳ ಹ�ವ� ಸ�ಲ� �ೇಗ�ಾ�ರುತ��ೆ.

② �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಸ�ಲ�ೊ�ಸುವ�ದು → �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯುವ ���ಡ್.

③ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ���ೊ�ಸುವ�ದು → ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುವ ���ಡ್.

④ ���ಡ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ (�ಾಟ��ೆ �ಂದ�ೆ� ಹ�ಯುವ ಬದಲು), ಒಂದು ಮಗು �ಪ�ಲ್ ಗಳ  �ೕ�ೆ ದವ�ೆಗ�ಂದ
ಕಚು�ತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮ� �ಾ��ೆ ���ಡ್ ನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

⑤ ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ದರವನು� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

⑥ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮೃದು�ಾದ �ಾಗವ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ �ಂ�ದ��ೆ, ದೃಢ�ಾದ �ಾಗವ� ಅವರ ಒಸಡುಗಳ �ೕ�ೆ �ಂ��ೆ.

⑦ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಅಂ��ೆ ಹ��ರ�ರುವ ಒಂದು �ಾಚ್ (ಏರ್ �ೆಂಟ್) �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ�� ಸ��ಾ� ಇ�ಸಲು

ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ಾಗ��ಾ��ೆ. �ಾಟ�ಯನು� �ೊಡು�ಾಗ �ಾಚ್ �ೇರ�ಾ� ಮಗು�ನ ಮೂ�ನ �ೆಳ�ೆ ಇರ�ೇಕು.

�ಪ�ಲ್� 

ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① �ೈ�ಧ�ಮಯ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ�ಗಳ� (ಮಟ� 1, 2, 3, ��ೕ� ಮಟ�) ಅಥ�ಾ ಹ�ವ�ಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ (�ೇಗದ ಹ�ವ�, ��ಾನ ಹ�ವ�, ಮಧ�ಮ ಹ�ವ�).

② �ಪ�ಲ್ ಗಳ ��ಧ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೊಂ�� (ಸಣ�, ಉದ�, ಅಗಲ, ���ಾದ). �ೆಲವ�
�ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಮೃದು ಅ ಥ�ಾ ಗ���ಾ�ರುತ��ೆ, ಮತು� �ಶುಗ��ೆ ಆದ��ೆ ಇರುತ��ೆ.

③ ಬಳ�ದ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಅವಲಂ�� ���ಡ್ ಹ�ವ� ��ನ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��ಷ��ಾ�,
�ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ�ವ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ (�ಪ�ಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ನ ಸಂ�ೆ�), �ೇಗ�ಾ� ���ಡ್
ಹ�ಯುತ��ೆ.

④ ಪ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� �ೊಂ��.  �ೆಲವ� �ಶುಗ��ೆ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ�ವ�
�ಾ�ಾನಂತರದ�� ಬದ�ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ಶುಗ��ೆ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ� ಎಂ�ಗೂ
ಬದ�ಾಗ�ೇ�ಾ�ಲ�.
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�ೇ��ೕಕಸ್�/�ಂ�ೕಸ್/ಸೂತಸ್�/ಡ��ಸ್

ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ��ಧ �ೕ�ಯ �ೇ��ೕಕಸ್� ಪ��ಾರಗಳನು� �ೊಂ�� (ಸಣ�, �ೊಡ�,

ಆ�ೊ��ಾಂ�ಕ್, ಇ�ಾ��). �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� ಇತರ��ಂತ �ೆಲವ�

�ೇ��ೕಕಸ್� ಗಳನು� ಬಯಸುತ��ೆ. ಒಂದು ಮಗು �ೇ��ೕಕಸ್� ದ��

ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸ�ದ��ೆ, �ೕರುವಂ�ೆ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ �ೇ��ೕಕಸ್ �ನು�

ಅಥ�ಾ ಅವನ �ೈಗಳನು� �ೕಡಲು ಪ�ಯ���.

② ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ

�ಾಡಲು �ಾ���ೈಯರ್ಗಳ� ಅದು�ತ�ಾಗಬಹುದು. ಉತ�ಮ

�ೕರು��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� �ಾಂತ�ಾದ, ಸುಗಮ�ಾ�

ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವಂ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಾಟ�ಯ ಮುಂ�ೆ

ಬಲ�ೆ� �ೕರುವಂ�ೆ �ಾಡಲು �ಾ���ೈಯರ್ ನು� �ೕ��. �ಾಟ�ಯು

ಮು�ದ ನಂತರ ಮಗು ಚಟಪ�ಸು��ದ��ೆ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ�ದ�ೆ�

ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ ನಂತರ �ೇರ�ಾ� �ಾ���ೈಯರ್ ನು� �ೕ��.

③ �ಶುಗ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳ ನಂತರ ಮತು� ನಡು�ೆ �ೕ��ಾಗ GER / GERD ಅನು� �ವ��ಸಲು �ಾ���ೈಯರ್ಗಳ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ.

�ಾ��ಂ�ೆಟ್ಗಳ�, ಟ�ೆಲ್ಗಳ�, ಬ�ೆ�ಗಳ�, �ಾ�ವ್�ಗಳ�, 

�ಂಬುಗಳ�, ಕುಶನ್ಗಳ� ಮತು� �ೕಮ್ 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ಎ�ೆಯ ಮಗುವನು� (0-3 �ಂಗಳ ವಯ��ನ) �ರು�ಸಲು �ಾ�ಂ�ೆಟ್, ಟ�ೆಲ್, ಬ�ೆ� ಮತು�

�ಾ�ವ್ �ಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು, ಅವರು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ ಮತು�

�ೌಕಯ�ದ ಅಗತ��ರುತ��ೆ.

② �ಮ� �ೋಳ�ಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೊ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಈ

ವಸು�ಗಳನು� ��ಧ �ೕ�ಯ�� ಬಳಸಬಹುದು. ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ಶುಗಳ� ಮತು�

�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಆ�ಾಮ�ಾ�ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�, ಮತು� ಈ ವಸು�ಗಳ ಬಳ�ೆಯು

ಎಲ� ವ��ಾ�ಸಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

③ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೋಳ�ಗಳ�� ಅಥ�ಾ ಕು�� / ಆಸನ, �ೆಲ ಅಥ�ಾ �ೕ�ನ ಬ�

ಆ�ಾರವನು� �ೕ��ಾಗ ಮಗು�ನ �ಾ�ನವನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾ�ಂ�ೆಟ್, ಟ�ೆಲ್, ಬ�ೆ�,

�ಾ�ವ್��, �ಂಬುಗಳ�, ಮತು� �ೕಮ್ ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಸ�ಾಯಕ�ಾದ

ವಸು�ಗಳ� ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳ�, �ೕನ್ �ಾ�ಗ್�, ಬ�ೆ�, �ೆಡ�ಸ್, �ೕಗ �ಾ�ಕ್�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�,

�ೆ���ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು.

④ ಮಗು�ನ �ಾ�ನವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ೕಮ್ ಅನು� ��ಧ ಆ�ಾರಗ�ಾ� ಕತ��ಸಬಹುದು

ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ೊಂ�ಾ��ೆಯ �ಾಧನಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು

ಇದನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಊಟವನು� ಅನುಸ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ�� (GER / GERD

�ೊಂ�ರುವ ಮಗು) ಎ���ೊಳ��ೇ�ಾದ ಸಮಯದ��  ಮಗು�ನ ಅ�ಯ�� ಇ�ಸ�ಾಗುವ

�ೆಡ್� ಆ�ಾರ�ಾ�ಯೂ ಇದನು� ಬಳಸಬಹುದು.
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ಕಪ್� ಮತು�  ಸೂ�ನ್ಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ಧ ಕಪ್� ಮತು� ಚಮಚಗಳ� ಲಭ���ೆ. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ��ಾ�ಸ, ತೂಕ, ಬಣ�, �ೌ�ಟ್, �ೌಲ್ �ಾತ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಆಧ��

�ೆಲವ� �ೕ�ಯ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ ಚಮಚಗಳನು� ಬಯಸುತ��ೆ. �ೆಲವ� ಕಪ್ ಗಳ� ಮತು� ಚಮಚಗಳ� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ

�ೇ�ಸುವ�ದನು� �ೆಚು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸುತ��ೆ. �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಮಗು�ನ ಆದ��ೆಗಳ�, �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಆಧ�� ಒಂದು

ಕಪ್ ಮತು� ಚಮಚವನು� ಆ��.

�ೌಲ್�, �ೆ�ೕಟ್ಗಳ� ಮತು�  �ೆ�ೕಸ್�ಾ�ಟ್ಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ಧ �ೌಲ್� ಮತು� �ೆ�ೕಟ್� ಲಭ���ೆ. �ಾತ�, ಆ�ಾರ, ��ಾ�ಸ, ತೂಕ, ಆಳ, ಬಣ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಆಧ�� �ೆಲವ� �ೕ�ಯ �ೌಲ್�

ಮತು� �ೆ�ೕಟ್� ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾಗ �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಯಶ�� ಸ�ಯಂ-�ೕಡರ್ ಆ��ಾ��ೆ. �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��,

ಆದ��ೆಗಳ� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಆಧ�� �ೌಲ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ ಆ���ಾ�.

② �ೇಬಲ್� ಮತು� �ೆ�ೕಗ��ೆ ವಸು�ಗಳನು� ಅಂ�ಸಲು �ೆ�ೕಸ್�ಾ�ಟ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ��ಾನಗಳನು� ಬಳ�. �ಗು�ಾದ ಅಥ�ಾ

ಸಕಷ್ನ್ ಕಪ್ �ೌಲ್�, �ೆ�ೕಟ್� ಮತು� �ಾ�ಟ್� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಚ�ಸ�ೆ ಇರುವ�ದ�ೆ� ಉತ�ಮ�ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ಅ�ೇಕ

ಬಣ�ಗಳ�, �ತ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ವಸು�ಗ��ೆಂ��ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಅದು ಗಮನವನು�

�ೇಂ��ೕಕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ದೃ���ೕನ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ, ಕಪ�� ತುಂಡು �ಾಗದ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ತಮ� ತ�ೆ�ಯ��

ಅಂ�ಸುವ�ದು (ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ೕಯವನು� �ೕ�ೆ ಇಡುವ�ದು) ಅವರ ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ೕಯವನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದನು� �ೆಚು�

ಸುಲಭ�ೊ�ಸುತ��ೆ.
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�� ೕಸ�� ಟ್ಗ� ��ೕದ �ತ� ವಲ�  �� �ತ� ಕ� ಸಹ. ಮ��ನ ಅಗತ� ಗ�� ತಕ� ಂ�
ಅ�ಗಳ��  ��ಧ ವ�� ಗ�ಂದ ತ��ಸಬ��. ��� �ೕನ� �ಂ��ವ ಮಕ� ��
ತಮ�  ಆ�ರವ��  ��ಕ� ಮ��  ತಮ� ��  �� ಆ�ರ�� � ಕ�ಯ�ದ��  ಸ�ಯ 

�ಡ� ಅಂ�ಗಳ��  �ಂ��ವ �� ೕಸ�� ಟ್ಗ� (ಮಧ� ಮ �ೕ�ೕ)
ಅ�� ತ� ಮ���.

ಈ ತ�ೆ�ಯು �ೆಳ�ಾಗದ�� �ಗು�ಾದ �ೕರುವ ಕಪ್ ಗಳನು� �ೊಂ�ದು� ಅದನು� �ೇಬಲ್, �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೆಲದ 

�ೕ�ೆ ���ಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ೊಸ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ಮಕ���ೆ  ಅಥ�ಾ �ನು��ಾಗ �ೆ�ೕಟ್ 

/ �ೌಲ್ ಅನು� ಸ�ಳದ�� ���ಡಲು �ೊಂದ�ೆ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಇದು ತುಂ�ಾ ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ. 
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�ೇಸ್�, �ೆ�ೕಸ್ ಮತು�  �ೇಬಲ್ಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ಧ ಆಸನ ಆ��ಗಳ� ಲಭ���ೆ.

② ಎ�ಾ� ಕು��ಗಳ�, �ೇಬಲ್ಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೕಗಳ� ಪ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ�. ಪ�� ಮಗು�ನ ���ಷ� ಅಗತ�ಗ��ೆ

ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ ಉತ�ಮ ಕು��, �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಯನು� �ಾಪ��ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು.

③ ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ ಆಸನ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಆ��. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಒಬ���ೊಬ�ರು ಕ��ನ

ಮಟ�ದ��ರ�ೇಕು.

ಹಲ�ಾರು ��ನ� ಕು��, �ೇಬಲ್ ಮತು� �ೆ�ೕ 

ಆ��ಗ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸು�ಾ�ತ �ೌಕಯ� ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸೃ��ಸಲು �ಾ�ಂ�ೆಟ್, ಟ�ೆಲ್, ಬ�ೆ�, 

�ೕಮ್, �ೆಡ�ಸ್, ಸ�ಫ್� ��ೊ� �ೇಸಸ್, �ನ್ 

�ಾ�ಗ್� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮುಖ�. 
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ಟೂತ್ಬ�ಶ್ಗಳ� ಮತು� ಹಲು�ಜು�ವ ಆ��ೆಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① �ದಲ ಹಲು� �ಾ���ೊಂ�ಾಗ ಹಲು�ಜು�ವ�ದು �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು�ಗಳ� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ಾ� ಮತು� �ೇಹ�ೆ�

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

② ಹಲು�ಜು�ವ�ದು, ಹಲು�ಜು�ವ ಆ��ೆಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಮಕ���ೆ ಸುರ�ತ, �ಾದ�ವಲ�ದ ವಸು�ಗಳನು� �ಾ��ೆ �ೕಡುವ�ದು

(ಅವರ �ಾ�ಂದ ಸುರ�ತ�ಾ� ಅ�ೆ�ೕ��) ಮುಂ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ �ಾ�ಯುಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮತು�

�ಾತ�ಾಡಲು ಉತ�ಮ�ೊ�ಸುವ ��ಾನಗ�ಾ��ೆ.

 

ಹ�� �� ವ ಬ� ಷಗ� ��ಧ �ೕ�ಯ ಮ��  �ತ� ಗಳ��  ಬ�ತ� �. �ಂಗರ್ ಬ� ಷಸ (��ನ ಮಧ� ದ �ೕ�ೕ) �� /

ದಟ� ���ವ ಮ��ನ ಬ� ಷಗ�� �ಳ�ನ ಮಧ�  ಮ��  ಬಲ �ೕ�ೕಗ�) ಎ��� ��ಕ ಬ� ಷಸ ಗ�� (�ರದ ಎಡ �ೕ�ೕ).
ಮ��ನ ವಯ�� , �ತ�  ಮ��  ���ಷ�  ಅಗತ� ಗ�� ಸ��ಂ�ವ ಬ� ಷ ��  ���..  
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ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾತ�ಾಡಲು �ೌ�ಕ  ಮೂ�ೆಗಳ 

ಮತು� �ಾ�ಯುಗಳ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಸಲು 

ಹಲು�ಜು�ವ ವಸು�ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ��ೆ. �ೊಸ 

ಹಲು�ಗಳ� �ೆ�ೆಯು��ರುವ ಮಕ���ೆ ಅಥ�ಾ 

ಬಲ�ಾದ ಸಂ�ೇದ�ಾ ಅಗತ��ೆ ಇರುವವ�ಗೂ 

ಅವ� ಒ� �ೆಯದು. 
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�ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳ� ಬಳಸ�ೇ�ಾದ �ಾಗ�ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳ� 

�ಂಬುಗಳ� 

�ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಗಳ� 

ಟ�ೆಲ್ 

�ಾಶ್�ಾ�ಥ್ಗಳ� 

�ಾ���ಕ್ 

�ೕಮ್ 

ಕುಶನ್� 

⇒ �ಾ�ನ�ಾ��: �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ:

 ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮ�ಲ�� ಕೂ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ

ಕು���ೆ

 ಕು��ಯ�� ಕು���ೆ

 �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಕು���ೆ

o ಆ�ಾಮ�ಾ��: ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ಸಮಯದ��

ಮಗು��ೆ ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ

�ೌಕಯ�

�ೆ�ೕಗಳ� 

�ೆ���ೆಗಳ� 

�ಾ�ಕ್� 

��ಕ್� 

ಪ�ಸ�ಕಗಳ� 

�ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ವ�ಡ್ 

�ಾ�ಟ್ �ೋಡ್�ಗಳ� (ವ�ಡನ್ ಫಜಲ್ 

�ೋಡ್�) 

ಸಣ� �ಾ��ಶ್ �ನ್� 

ಬ�ೆಟ್ 

�ೆ�ಪ್ /ಪ�ಟ್ ಸೂ�ಲ್� 

ಫಮ್� ಕುಶನ್� 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ �ಾಳವನು� ಒ���ೆ 

�ೇಪ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ 

⇒ �ಾ�ನ�ಾ��: ಮಗು�ನ ಟ�ಂಕ್, �ಾದಗಳ� ಮತು� �ೋಳ�ಗ��ೆ �ೆಚು�ವ�

�ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು� ��ರ�ೆ:

 ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮ�ಲ�� ಕೂ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ

ಕು���ೆ

 ಕು��ಯ�� ಕು���ೆ.

 �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಕು���ೆ

o ಆ�ಾಮ�ಾ��: ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ಸಮಯದ��

ಮಗು��ೆ ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ

�ೌಕಯ� ಮತು� ಸುರಕಷ್�ೆ

⇒ ಆಸನ�ಾ��: ಸೂಕ��ಾದ ಕು�� / �ೇಬಲ್ / ಇ�ಾ��ಗಳ� �ೊರಕ�ೆ

ಇ�ಾ�ಗ ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� ಆಸನ

�ೇ�ಂಗ್ �ೕಟ್ಗಳ� 

� �ೇಸ್�ಾ�ಟ್ಗಳ� 

�ಾಸ್� 

�ಾ�ನ್� 

�ಾ���ಕ್ �ಾ�ೆ�ಗಳ� 

ರಬ�ರ್ �ೈರ್ ಮತು� �ಾಲ್, ವ�ಡ್ 

�ೕಸಸ್, �ೆ�ೊ��ೕ, ಟೂಲ್ �ಾ�ಂಡಲ್�, 

�ೇರ್ �ೈಸ್, ರಬ�ರ್ �ಾ�ಂಡ್� 

⇒ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ���ಡ್ ನು�  ���ಡಲು: ��ಷ� ಆ�ಾರ ಸರಬ�ಾಜುಗ��ೆ

ಪ�ಾ�ಯಗಳ�:

 � �ೇಟ್�, �ೌಲ್� ಮತು� ಕಪ್ ಗ��ೆ ಪ�ಾ�ಯಗಳ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ಾ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು: �ಾ�ೆ�ಗಳನು�

ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಉಪ�ೕ�ಸುವಂ�ೆ �ೊಂ��ೊಳ��ವ

(ಬದ�ಾ�ಸುವ) �ಾಗ�ಗಳ�

 ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ್ಗ��ೆಂ��ೆ

ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು�

���ಡಲು ಮತು� ಕುಶಲ�ೆ�ಂದ

ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ

��ೊ� �ೇಸಸ್ 

�ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಗಳ� 

ಟ�ೆಲ್� 

�ಾ���ಕ್ 

ಬ�ೆ� 

⇒ ಗ���ಾ� �ೊ�ಸಲು, ಸುತ�ಲು, ���ಡಲು ಮತು� ಎ���ೊಳ�ಲು:

�ಪಕಲ್ ಸ� �ೈಗ��ೆ ಪ�ಾ�ಯಗಳ� ಮಗುವನು� ���ಡಲು / ಸುತ�ಲು

ಬಳಸಬಹುದು
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② ��� 

9 ಎಚ್   : ಸೂ�ನ್ (ಚಮ�ೆ(�ಾಟ್� 

�ಮ�ೆ �ಾರುಕ�ೆ�ಯ�� ��ಧ �ೕ�ಯ ಚಮ�ೆಗಳ� �ಗುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ��ಧ ಆ�ಾರಗಳ�, �ಾತ�ಗಳ�, �ೈ�ಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. �ಾವ 

�ೕ�ಯ ಚಮಚವನು� ಆ�� �ಾ�ದರೂ, ಅದು ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ �ಾತ�, ಆ�ಾರ ಮತು� ಅದರ �ೆಳವ��ೆಯ ಅಗತ�ಗ��ೆ 
�ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 

ಸೂ�ನ್(ಚಮ�ೆ)ಯ �ಾಗಗಳ�:

ಸೂ�ನ್(ಚಮ�ೆ)�ೋ��ೆ �ಾಟ್�

ಚಮ�ೆಗಳ 

�ಧಗಳ� 
ಅನುಕೂಲಗಳ� ಅ�ಾನುಕೂಲಗಳ� 

ಅಗಲ�ಾದ �ೌಲ್ 
o �ೆಚು� ಆ�ಾರವನು� ��ಯುತ��ೆ.

o �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಕ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ತುಂ�ಾ

�ೊಡ��ಾ��ೆ

o ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು �ಾ� ಮುಚ�ಲು ಕಷ�

���ಾದ �ೌಲ್ 
o �ಕ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ �ಾ�ಾನ��ಾ� ಉತ�ಮ �ಾತ�

o ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು �ಾ� ಮುಚ�ಲು ಸುಲಭ
o ಕ�� ಆ�ಾರವನು� ��ಯುತ��ೆ.

ಆಳ�ಾದ �ೌಲ್ 

o �ೆಚು� ಆ�ಾರವನು� ಉ���ೊಳ��ತ��ೆ.

o ಆ�ಾರವ� ಚಮ�ೆಯ�� �ೆ�ಾ�� ಉ�ದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

�ೕಳ�ವ��ಲ�.

o �ೌಲ್ �ಂದ  ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು �ೆ��ನ ಶ�ಮ ಮತು�

�ೌಶಲ�ಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ

ಆಳ�ಲ�ದ �ೌಲ್ 
o �ೌಲ್ �ಂದ  ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು ಕ�� ಶ�ಮ

ಮತು� �ೌಶಲ�ಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ

o ಕ�� ಆ�ಾರವನು� ಉ���ೊಳ��ತ��ೆ

o ಆ�ಾರ �ೕಳ�ವ �ಾಧ��ೆ �ೆಚು�

ಉದ� ���ೆ 

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ���ಸುವವ��ೆ ��ಯಲು ಸುಲಭ

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ���ಸುವವ��ೆ ��ಯಲು ಸ�ಲ� ಶ�ಮ

�ಾಕು.

o ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಅದ�ೆ� ��ಯಲು

ಕಷ��ಾಗುವ�ದು

o ಮಗು��ೆ ��ಯಲು �ೆಚು� ಶ�ಮದ ಅವಶ�ಕ�ೆ

o ಇದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೇರ�ಾ� �ಾ��ೊಳ�ಲು

ಕಷ��ಾಗುವ�ದು.

�ಕ� ���ೆ 

o ಮಗು��ೆ ��ಯಲು ಸುಲಭ ಮತು� ಸ�ಲ� ಶ�ಮ �ಾಕು

o ಇದ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� �ಾ��ೆ �ಾ��ೊಳ�ಲು ಮಗು��ೆ

ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ.

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ���ಸುವವ��ೆ ��ಯಲು ಕಷ�

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ���ಸುವವ��ೆ ��ಯಲು �ೆಚು� ಶ�ಮ

�ೋಹದ 
o �ೆಚು� �ಾ��ೆ ಬರುವ

o ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭ

o ಸೂಕಷ್� �ಾ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೕತ ಮತು� ಕ�ಣ

�ಾವ�ೆ ಉಂಟು �ಾಡಬಹುದು

o ��ಯಲು �ಾರ�ಾದ

o ಮಗು�ನ ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸಬಹುದ

o �ೆಲವ� ಸಲ ಮಕ���ೆ ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ���ಕ್ 

o ��ಯಲು ಹಗುರ�ಾದ, ಸುಲಭ ಮತು� ಕ�� ಶ�ಮ

o ಸೂಕಷ್� ಮಕ���ೆ ಕ�� ಉ� �ೇಜನ

o ಮಗು�ನ ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗ��ೆ �ಾ��ಾಗುವ

�ಾಧ��ೆ ಕ��

o ಕ�� �ಾ��ೆ ಬರುವ

o ಬಲ�ಾದ �ೈಟ್ �� �ೆಕ್� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ��ಂದ ಕ��ದ�ೆ

�ೊಂದ�ೆ ಆಗುವ �ಾಧ��ೆ.

① �ಲ 
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ಎಡ �ತ�: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ೊಡ� ಕು��ಯನು� �ಕ� ಮಗು�ನ 

�ಾ�ನದ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ �ಾಡಲು ಕಂಬ� 

ಮತು� ಉ�ೆ��ಂದ  �ಾ��ಗಳನು�  ಬಳ��ಾ��ೆ. 

ಸ��ಾದ  �ತ�:ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಈ ಮಗು��ೆ  �ೆಚು� 

�ೆಂಬಲ �ೕಡುವ ಕು�� ಮತು� �ಾ�ನವನು� ರ�ಸಲು 

ಮಗು�ನ �ಂ�ೆ ಮತು� ಅವನ �ಾಲುಗಳ �ೆಳ�ೆ  

��ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

9 ಐ: ಆಸನ ಮತು� ಸರಬ�ಾಜುಗ��ೆಂ��ೆ ಸೃಜ�ಾತ�ಕ�ೆಯನು� �ೊರ�ೊ��ಸು��ೆ 

ಮಕ�ಳ� �ರಂತರ�ಾ� �ೆ�ೆಯು��ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೊಂದು��ರು�ಾ��ೆ. ಅವರ ಅಗತ�ಗಳ� �ರಂತರ�ಾ� ಬದ�ಾಗು��ರುತ��ೆ. 

�ೕ�ಾ�  ��ೇಷ ಆಸನಗಳ� ಮತು� ಇತರ ಆ�ಾರ ಸಂಬಂ�ತ ಉಪಕರಣಗಳ� ದು�ಾ��ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ 
ಅವ�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ, ಮಗು�ನ ಆ�ಾರದ ಅಗತ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ ಮತು� �ಂತನ�ೕಲ 
�ೕ�ಯ�� ಪ��ೈಸಲು ಸಂಪನೂ�ಲ ಮತು� ಸೃಜನ�ೕಲ�ಾ�ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. 

�ೆಳ�ನವ�ಗಳ� ಪ�ಪಂಚ�ಾದ�ಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಸೃಜನ�ೕಲ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಪ��ಾರಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಾ��ೆ. �ೆ�ೆ�� ಇದು ಸಮಗ� 
ಪ��ಯಲ� ಮತು� �ೇವಲ �ಾಧ��ೆಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾರದು, ಬದ�ಾ�, ಇದು ಪ��ಾರಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸುವ ಆರಂ�ಕ ಹಂತ�ಾ��ೆ. 

�ಾ��ೕಕರಣ:  �ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಅನುಭವದ ಅತ�ಂತ ��ಾ�ಯಕ ಅಂಶ�ಾ��ೆ. ಸ��ಾದ, ಸುರ�ತ
�ಾ��ೕಕರಣವ� ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ಾಮಥ��ದ ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ ಯಶಸ�ನು� ಗಣ�ೕಯ�ಾ� �ೆ��ಸುತ��ೆ. �ಾ��ೕಕರಣದ �ೆಲವ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ೆಲವ� ಸೃಜನ�ೕಲ ��ಾನಗಳ� ಇ���ೆ: 
�ೇರ್ ಮಗು��ೆ  ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾ��ೆ  

ಮಗು��ೆ ಕು�� ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾ�ದ��ೆ, ಅದ�ೆ� �ೆನ� �ಂ�ೆ ಸೂಕ�  �ೆಂಬಲ �ೊ�ೆಯುವ��ಲ�. �ೕ�ಾ� ಮಗು��ೆ �ೆಂಬಲ��ೆ ಎಂದು  ಖ�ತ 
ಪ�ಸಲು  ಮಗು��ೆ ಅದರ �ೆನು� ಮತು�   �ೇಹದ ಎರಡೂ ಬ�ಗಳ�� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ�ದು ಅ� ಮುಖ�. ಮಗು�ನ �ೇಹ ಮತು� ಕು��ಯ 
ನಡು�ೆ �ಾ��ಂಗ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗು��ೆ ತುಂ�ಾ �ೊಡ� ಕು��ಯ�� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೊಂ��ೊಳ�ಲು �ೕವ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. 

�ೆಲವ� ಸಂ�ಾವ� �ಾ��ಂಗ್ ಆ��ಗಳನು� ಇ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ:  

⇒ �ಂಬುಗಳ�

⇒ ಕುಷನ್ ಗಳ�

⇒ �ೕಮ್

⇒ ಉ�ೆ��ಂದ ತ�ಾ��ದ �ಾ��ಗಳ�

⇒ ಟ�ೆಲ್ ಗಳ�

⇒ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಗಳ�
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�ೕ�ನ �ತ�: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು ಸ��ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು ಈ �ಾಲ� ಮತು� 

ಅವಳ ಕು��ಯ ಸುತ�ಲೂ ಬ�ೆ�ಯ ತುಂಡನು� ಕಟ�ಲು ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

ಎಡ �ತ�: �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಹುಡುಗ ಮತು� ಅವನ ಕು��ಯ ಸುತ� 

�ಾತ್ �ೋಬ್ ನ ಪ��ಯನು� ಬಳ� ಕು��ಾಗ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಯದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ���ಾ��ೆ. 

ಮಗುವ�  ಕು���ಂದ �ೕಳ���ದ��ೆ  

ಮಕ�ಳ� ಕು��ಯ�� ಕು��ಾಗ ಎರಡೂ ಬ��ಂದ �ೕಳಬಹುದು, ಮುಂದ�ೆ� �ಾಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಯಬಹುದು. ಸುರ�ತ ಮತು� 
ಯಶ�� ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮಗು��ೆ �ೆಟ��ೆ, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು 
ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�. ಮಗು�ನ �ೇಹ ಮತು� ಕು��ಯ ನಡು�ೆ �ಾ��ಂಗ್ ಅನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ (�ಂ�ೆ ಚ���ದಂ�ೆ) 

ಮತು� ಮಗು�ನ �ೊಂಟ ಮತು� ಕು��ಯ ಸುತ� �ೆಲ್� ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ಸುತು�ವ ಮೂಲಕ ಮಗು��ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೕವ� 
ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂಭವ�ೕಯ �ೆಲ್� ಆ��ಗಳನು� ಇ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ:  

�ೆಲ್� ಇವ�ಗ�ಂದ �ಾಡಲ���ರುತ��ೆ: 

⇒ ಉದ��ೆಯ �ಾ�ಫ್�

⇒ �ಾ�ೆಲ್

⇒ �ಾ�ಂ�ೆಟ್

⇒ �ಾ���ಕ್

⇒ ಪ��ಗಳ�

⇒ ಹಗ�ಗಳ�
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ಆ���ರ� ಮರದ  ಪಜಲ �ೕಡ� ಅ��  ಡಕ�  
�ಪ್ ಬಳ� ��ದ ����� �� ��ಗ�� 
ಅಂ���� �. 

ಆ���ರ� ಎತ� ರದ ���ಯ��  ����ವ ಈ 
ಮ��� �� ಆ�ಮ�� ಇಡ� ಸಣ�  �ಬಲ ಮ��  

�ಶನ್ ಅ��  ಬಳ��� �. 

ಮಕ�ಳ �ಾದಗಳ� ಕು��ಯ �ೆಳ�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೆಲವನು� ಮುಟ��ೇ ಇ�ಾ�ಗ:  

ಮಗುವ� �ನು��ಾಗ ಅದರ �ೇಹವ� ಸುರ�ತ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡಲು, �ೆಂಬಲದ ��ರ�ೆ �ೕಡಲು ಮಕ���ೆ ದೃಢ�ಾದ �ಾದದ ಇ�ಸು��ೆ 
ಅಗತ���ೆ.  �ಾದಗಳ� �ೇ�ಾಡು��ರು�ಾಗ ಮತು� �ೆಲಕು�ರು��ಾಗ, ಅದು ಅ�ಾನುಕೂಲ ಅಥ�ಾ ಅಸುರ�ತ�ೆಂದು �ಾವ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ 
ಮತು� �ನು�ವ�ದ�ೆ� ��ರ�ಾದ �ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ�ಲು �ೆ��ನ ಶ�ಮ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�  ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಆ�ಾರ ಕು��ಗಳ� 

ಮಗು�ನ �ಾದಗಳನು� ಸ��ಾ� �ೆಂಬ�ಸಲು �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡಬಹು�ಾದ �ೕ�ಯ�� ರಚ�ೆ ಆ�ರುತ��ೆ. �ೇ�ಾದರೂ, �ೆಲ��� 
ಮಗು�ನ �ಾದಗಳ� �ೆಲವನು� ತಲುಪಬಹು�ಾದ ಕು��ಯನು� �ಾರುಕ�ೆ�ಯ�� ಹುಡುಕುವ�ದು ಕಷ�ಕರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ�ಾಗ�ೇ ಇರುವ 
ಕು��ಯನು� �ಾಪ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ಮ��ೇ ಒಂದನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ �ಾಲು �ೆಂಬಲವನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ೕವ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂಭವ�ೕಯ �ಟ್�ೆಸ್� ಮತು� �ೆಂಬಲ ಆ��ಗಳ� �ೕ��ೆ: 

⇒ ಮರದ �ಾ�ಕ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹಲ�ೆಗಳ�

⇒ �ೆ�ೕಟುಗಳ�

⇒ �ೆ���ೆಗಳ�

⇒ �ಯತ�ಾ��ೆಗಳ �ಾ�ಗಳ� (ಡಕ್� ಒ���ೆ �ೇಪ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ), ಪಜಲ್ �ೋಡ್�, �ೕಮ್ �ಾ�ಟ್� ಅಥ�ಾ �ೆಳ��ಾದ, ಘನ

ಮತು� �ೋ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ಾದರೂ.

o ಮಗು��ೆ ಸ��ೊಂದುವ ಎತ�ರ�ೆ� ಐಟಂಗಳ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ಸಲು ಪ�ಯ��� ಮತು� ನಂತರ �ೆ��ದ ��ರ�ೆ�ಾ�

ವಸು�ಗಳನು� ಒ���ೆ �ೇಪ್ �ಾ�!

⇒ �ಕ� ಸೂ�ಲ್ ಗಳ�

⇒ ಕಸದ ಡ��ಗಳ�

⇒ �ಾಂ�� ಬು��ಗಳ�

⇒ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾಲುಗಳ�
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ಮಕ�ಳ �ಣ�ಾಲುಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ತುಂ�ಾ ದೂರದ���ೆ ಅಥ�ಾ ತುಂ�ಾ ಹ��ರದ���ಾ�ಗ: 

�ರು�ದ �ಣ�ಾಲುಗಳ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� �ೊಂದುವ ಮಗು�ನ �ಾಮಥ���ೆ� ಅ���ಾಗಬಹುದು. �ಾ���ಕ�ಾ�, 
ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಆ�ಾರ ಕು��ಗಳ� ಈ �ಾ�ನವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು�ನ �ಾಲುಗಳ ಮಧ� ಇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
ಆ�ಾಗೂ�, �ೆಲ��� ಈ �ೈ�ಷ��ಗ�ರುವ  ಕು��ಯನು� ಹುಡುಕುವ�ದು  ಕಷ�ಕರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಕು��ಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ 

ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ಮ��ೇ ಆದ �ೆ�ೆಯಬಹು�ಾದ ಪ�ಾ�ಯಗಳನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ �ಣ�ಾಲು �ೆಂಬಲವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ೕವ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. 

 �ೆಲವ� ಸಂ�ಾವ� ಆ��ಗಳ� �ೇ��ೆ: 

⇒ ಕು���ೆ ಬಲವನು� �ೕಡುವ�ದು

o �ೋಲ��ರ್ ಇರ�ೇ�ಾದ ರಂಧ�ವನು� �ೊ�ೆ�� ಮತು� ಸಣ�, �ಾ��ೆಡ್ �ೕಸ್� ಅನು� ಲಗ���

o ಈ ��ಾನ�ಾ�� ವೃ��ಪರ ಬಡ�ಯ ಸ�ಾಯ ಪ�ೆದು�ೊ��.

⇒ ಮಗು�ನ �ಣ�ಾಲುಗಳ ನಡು�ೆ ಅಥ�ಾ �ೊರ�ಾಗದ�� ಸು��ದ ಟ�ೆಲ್ ಇ�ಸುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ �ಣ�ಾಲುಗಳ ನಡು�ೆ ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಒಂದು ಉ�ೆ��ಂದ �ಾ�ದ �ಾ�� �ೊಂ�ೆ ಇ�ಸುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ �ಣ�ಾಲುಗಳ ನಡು�ೆ ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ �ೕಮ್ ಇ�ಸುವ�ದು

o ಸುಲಭ�ಾ� ಸ�ಚ��ೊ�ಸಲು  �ಾ���ಕ್ ಅಥ�ಾ ��ೆ�ಗಳನು� ಕವರ್ �ಾಡುವ�ದು

 

ಎಡ  �ೕ�ೕ :  ಆ���ರ�  ಈ  ��ಗನ  �ಣ��ಗಳ  ನ��  �� ಡ�  �ಶನ್  ಅ��  ����� � .  

ಸ��ದ  �ೕ�ೕ :  ಆ���ರ�  ಈ  ಮ��ನ  �ಣ��ಗಳ  ನ��  ��ಸ�ದ  �ೕಮ  �ಂ�ಗಳ��  ಬಳ��� � .  
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ಮಗು�ನ ತ�ೆಯು �ೆಂಬಲಸ�ೇ  ಇ�ಾ�ಗ 

ಮಗು ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ ಅದರ ತ�ೆ �ೇರ�ಾ�ರ�ೇಕು. ಮುಖವ� ಮುಂ�ೆ �ಾ�ರ�ೇಕು. �ೊ�ೆ�ೆ ಅದರ ಗಲ�ವನು� ಅ�ಾ�ಡದಂ�ೆ 
�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು ಅ� ಮುಖ��ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ಮಕ���ೆ, ಈ �ಾ�ನವನು� �ಾ�ಾ��ೕ ಉ���ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗದ �ಾರಣ ಇದ�ೆ� 
�ಾ�ಪಕ�ಾದ �ೆಂಬಲ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ���ಕ�ಾ�, ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಆ�ಾರ ಕು��ಗಳ� ಮಗು��ೆ ಇದನು� �ಾ�ಸಲು  ಅನುವ� 

�ಾ��ೊಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೆಲ��� ಪ�� ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ ತ�ೆ �ೆಂಬಲ ಇರುವ  ಕು��ಯನು� ಹುಡುಕುವ�ದು ಕಷ�ಕರ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
ಅಲ��ೇ ಮಗು��ೆ ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಸ��ಾದ ತ�ೆ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ, ತ�ೆಯನು� ಅದರ �ಾ�ನದ��ಡಲು �ೆಚು�ವ� ಸ�ಾಯದ 
ಅಗತ��ರುತ��ೆ. �ೆಲವ� ಸಂ�ಾವ� ತ�ೆ �ೆಂಬಲ ಆ��ಗಳ� �ೕ��ೆ: 

⇒ ಮಗು�ನ ಕು���ೆಯನು� ಅದರ �ಾ�ನದ�� ���ಸಲು ಸು��ದ ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಕಂಬ�ಯನು�  ಮಗು�ನ ಕು���ೆಯ ಸುತ�  ಸ�ಲ�ಾದ

ರಬ�ರ್ �ಾ�ಂಡ್�ೊಂ��ೆ ಸು�� .

⇒ ಪ��ಾಣ �ಂಬು

⇒ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಡುವವರು ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯ �ೆಂಬಲವನು� ಒದ�ಸಲು ತಮ� �ೋಳನು� ಬಳಸು�ಾ��ೆ

 

 

��ನ ಎಡ �ತ�  : ಆ���ರ� ಮ��� ತ� ಮ��  ��� �ಯ 
�ಂಬಲವ��  ರ�ಸ� ಟ�ಲ ಮ��  �ರ್ � ಅ��  ಬಳ��� �. 

��ನ  ಬಲ  �ತ� : ಆ���ರ� ಮ��ನ ತ� ಮ��  ��� �ಯ 
�� ನವ��  �ಂಬ�ಸ� ಪ� �ಣ �ಂಬ��  ಬಳ��� �. 

�ಳ�ನ ಎಡ �ತ�  ಆ���ರ� ಮ��ನ �ಂಟ, ತ� ಮ��  
��� �ಯ��  �ಹದ ��� ಗದ��  ��� ವ �ಲಕ �ಂಬ�ಸ� 
�ಬ� ಬಳ��� �.  
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ಮಗು�ನ ತ�ೆ �ಾ�ನವನು� �ೆಂಬ�ಸದ ವಸು�ಗಳ�, ಅದನು� ಇನ�ಷು� ಹದ�ೆ�ಸುತ��ೆ: 

Ø ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� �ರು�ಸುವ�ದು

Ø ಅದನು� �ೇರ�ಾ� ���ಡಲು ಮಗು�ನ ಹ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಖದ �ೕ�ೆ �ೈ ಇ�ಸುವ�ದು

Ø ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� ಅದರ  �ಾ�ನದ�� ಬಲವಂತ�ಾ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು

�ಾವ��ೇ ಕು��ಗಳ�  ಲಭ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೊಳ��ೇ ಇರು�ಾಗ 

ಪ�� ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಕು��ಯನು� ಹುಡುಕುವ�ದು ಸ�ಾ�ನ ಸಂಗ��ಾ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, �ೆಲ��� ಕು��ಯನು� 

�ಾಪ���ದ ನಂತರವ� ಅದು ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� ಅದ�ೆ� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ �ಾವ�ೆಯನು� �ೕಡುವ��ಲ� . �ಮ� ಸ�ಂತ 

ಕು��ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸೃಜನ�ೕಲ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಅಮೂಲ� ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ಪ��ಾರ�ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ಸಂ�ಾವ� 

ಕು�� ತ�ಾ��ೆ ಆ��ಗಳ� �ೕ��ೆ:  

⇒ ಸ��ೕಯ ಬಡ�ಗಳಂತಹ ಸಮು�ಾಯ �ಾಲು�ಾರರ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಕು��ಗಳ�, �ೇಬಲ್ಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೕಗಳನು� ���ಸುವ�ದು

⇒ ಬ�ೆಟ್ ಅಥ�ಾ ಕಸದ ಡ��ಗ�ಂದ ಕು��ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು

o ಪಕ�ದ �ಾಗಗಳನು� ಕತ��� ಮತು� �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ ಮತು� �ೌಕಯ��ಾ�� �ತ��ೆಯನು�  �ೇ�ಸುವ�ದು.

⇒ �ೆ���ೆಗ�ಂದ ಕು��ಗಳ�, �ೇಬಲ್ಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೕಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು

o ರ��ನ �ೆ���ೆಯ �ಾಗಗಳನು� ಕತ��� ಮತು� ಬ�ಗಳನು� ಬಲಪ�ಸಲು ಡಕ್� �ೇಪ್ ಬಳ� ರ�ಸುವ�ದು

o �ಾ�ನ �ೆ���ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಗ��ಮು�ಾ�ದ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ೇಪ್ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಅಂ�� ರ�ಸುವ�ದು

ಆ���ರ� ��ಣ��� ��ನ ��� �ಗ� ಮ��  �ಪ್ �ಂದ  
�ಂಬ�ತ ಆಸನವ��  ತ����� �. 
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ಆ���ರ� �ಕ�  ��ಗನ � ಮ��  ಚಮಚದ 
�ತ� � ��� �ೕ ಪ�� ಯ��  ���� �. ಇ� 
ಮ��� ಚಮ�ಯ��  ���ಡ�  ಮ��  ಸ� � 
ಆ�ರವ��  ��ಸ�  ಸ�ಯ ��ತ� �. 

ಸ�ಯಂ  ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ :  ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೇ�ೆ �ೕ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯಲು ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು ಅ�ವೃ��ಯ ಒಂದು 

ಪ�ಮುಖ �ೆ�ೆ� ಮತು� ಅಮೂಲ��ಾದ �ೕವನ �ೌಶಲ��ಾ��ೆ. ಇದು �ೆಚು� �ೌಶಲ� ಮತು� �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ�ಲು ಮಗುವನು� 

ಎಲ��ೕ��ಂದಲೂ ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೕ��ವ�ಯ�� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ೊ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� 

�ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ್ ಗಳನು� ತಮ�ಷ��ೆ� ಸುಲಭ�ಾ� ಬಳಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. ಸ�-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ  �ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ� ಮತು� ಅದನು� 

ಪ�ಹ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ೆಲವ� ಸೃಜನ�ೕಲ ��ಾನಗಳ� ಇ���ೆ: 

ಮಗು��ೆ  ಬಟ�ಲು ಮತು� ಕಪ್ಗಳನು� ��ಯಲು �ಾಧ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾ��ೆ  ��ನ��ಾ�/�ರುದ��ಾ� 

ಚ�ಸು���ೆ  

ಮಗು��ೆ �ೈ ಮತು� �ೋಳ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದರ�� �ೊಂದ�ೆ ಇದ��ೆ, ಅವರು ಬಟ�ಲು/ಕಪ್ ಗ��ೆಂ��ೆ  ಆ�ಾರವನು� ��ಯಲು, ���ಡಲು 

ಮತು� ಸೂ�ಪ್ �ಾಡಲು ಸಹ �ೊಂದ�ೆ ಅನುಭ�ಸಬಹುದು. �ೊಂ��ೊಳ��ವ ಮತು� ಅಗತ� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳನು� 

ಬಳಸಲು �ೕವ� ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು.  �ೆಲವ� ಸಂ�ಾವ� �ೊಂ�ಾ��ೆಯ ಆ��ಗಳ� �ೕ��ೆ: 

⇒ �ಾ�ೆ� ಮತು� ಮಗು�ನ �ೈ�ೆ �ೋ�ಸಲು ಕೂದ�ನ ರಬ�ರ್ �ಾ�ಂಡ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆ�ೊ��  ಪ��ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು

⇒ ಸುಲಭ�ಾ� ��ಯಲು ಮತು� ���ಡಲು �ಾ�ೆ��ೆ �ೋ�ಸಲು �ೈರ್ ರಬ�ರ್, ಕ���ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಸ್ �ೆಂಡುಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು.

⇒ ಸುಲಭ�ಾ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡಲು  �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ಾ�ಸುವ�ದು.

⇒ ಕಟ್-ಔಟ್ “�ೋ�” ಕಪ್ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು �ಾ���ಕ್ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಗಳನು� ಕತ��ಸುವ�ದು.

⇒ ಆಮ್� �ಾಕಸ್� ಅನು� ಮರ, �ಾ���ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೕಮ್ �ಂದ ತ�ಾ�ಸುವ�ದು.

⇒ ಸ��ೕಯ ಬಡ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕುಂ�ಾರರಂತಹ ಸಮು�ಾಯ �ಾಲು�ಾರರ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಕಪ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬಟ�ಲುಗ��ೆ �ಾ�ಂಡಲ್

ಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದು

ಮ��ನ ಚಲನ�ೕಲ� ಸ��ಗ� ಮ��  ��ಕ �ಮಥ� �ಗಳ��  �ೕ� ಮ��  ಮ��ನ 
ಆ�ರ ಅ�ಭವವ��  ����ವ �ಗ�ಗಳ��  ಅ���� ಪ�� 

�ಜನ�ೕಲ�ಯ��  �ಂ���. ಪ� � ಮ��ನ �ಶಲ� , ಅ����  ಮ��  �� �ತ� � ವ��  
�ಂಬ��ವ �ಸ �ಗ�ಗಳ��  ����ಯ� ನಮ� ಸ�ಯ ��ತ� �. 
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9J: �ೕ�ಂಗ್ (�ಾಲು ಕು�ಸುವ) ತಂತ�ಗಳ� 

�ಾಟಲ್ ��ಂಗ್ (�ಾಟ��ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು)ಸೂ�ನ್ ��ಂಗ್ (ಚಮ�ೆ�ಂದ �ನು�ವ�ದು) ಕಪ್  ಮೂಲಕ 

ಕು�ಯುವ�ದು, ಇವ�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಇರುವ ತಂತ�ಗಳ�: 

① ತು� ಪ��ೋದ�ೆ/�ೊ�ೕ�ಂಗ್ ತಂತ�

② ದವ�ೆ ಮತು� ಗಲ�ದ �ೆಂಬಲ

③ �ೕರು��ೆ�ೆ ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಯ �ೆಂಬಲ

④ ತು� ಮತು� ಗಲ� ಮುಚು���ೆ (�ಪ್ ಮತು� �ನ್ �ೊ�ೕಸರ್)

⑤ �ಾಟಲ್ �ೆ�ಸ್ �ೌನ್ ತಂತ�

⑥ �ೇ�ಂಗ್ ತಂತ�

⑦ �ೇ�ಯಲ್ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ�

⑧ ಎಲ್-ಆ�ಾರ

⑨ �ನ್ ಕ��ಂಗ್ (ಗಲ� ��ಯು��ೆ)

⑩ �ೆ�ಸ್ �ೌನ್ ತಂತ�

⑪ �ಾ�ಕ್ �ೈಟ್ ಸೂ�ನ್ / ಕಪ್ �ೆ�ೆಯು��ೆ ತಂತ�

1. ತು� ಪ��ೋದ�ೆ  / �ೊ�ೕ�ಂಗ್ ತಂತ�

ಈ ತಂತ�ವ� ಎ�ೆ�ಾಲು/ಅಥ�ಾ �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ ಮಗು�ನ ತು�ಗ��ೆ �ೕರುವ ಪ��ೋದ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಎ�ೆ�ಾಲು/ಅಥ�ಾ �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ 0-6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ. 

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o �ೕರಲು �ೆಚು�ವ� ��ೕ�ಾ�ಹ ಇರುವ �ಾವ��ೇ ಮಗು

o �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o �ೕರಲು ದುಬ�ಲ�ೆ ಮತು� ಅಸ�ವಸ��ಾ�ರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ರುವ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ��. ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ

�ಾ�ನದ�� ಇ��.

o ಸ�ನ ಅಥ�ಾ �ಾಟಲ್ �ಪ�ಲ್ ಬಳ�, ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು�ಯನು� ಅಕ�ಪಕ��ೆ� ��ಾನ�ಾ�

ಅಲು�ಾ��, �ಪ�ಲ್ ��ಯಲು  ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡಲು ಸ�ಲ� ಸಮಯ ಅಲು�ಾ��ದ ನಂತರ

����.

o ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ���.

o �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� �ೕಡುವ �ದಲು ಸ�ಾ�ಾನ�ಾರಕವನು�  ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಬಳಸಬಹುದು.
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2. �ೕರು��ೆ�ಾ� ದವ�ೆ  ಮತು� ಗಲ�ದ �ೆಂಬಲ (�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ಾಟ��ಂದ �ೕರಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  �ಕ� 

ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :   

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕ��ೊಳ�ಲು �ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು: :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ��

o ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ ಒಂದು �ೆರಳನು� ಇ�� ಮತು� �ಾಟ�ಯನು� ಅ��ಸು�ಾಗ

ಮೃದು�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕ�.

3. �ೕರು��ೆ�ೆ ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಯ  �ೆಂಬಲ (�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ �ೆ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಟ��ಂದ �ೕರಲು �ೆಂಬಲ �ೕಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  �ಕ�  

ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕರುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು
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ಮ��� �ಟ� �ೕ�ಂಗ್ 
ಅಂದ� �ಟ� �ಲಕ 
����ಗ, �ನ್ ಕ�� ಂಗ್ 

�ತ� ದ �ೕಟ 

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ �ಾ�ನದ�� ಇ��.

o �ಮ� �ೆ�ೆ�ರಳ� ಮತು� ಒಂದು �ೆರಳನು� ಬಳ� (ಪ�� �ೆ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಒಂದು), ಮಗು�ನ ತು�ಗಳನು� �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಸುತ� ಸ�ಸಲು

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವಂ�ೆ ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ ಮೃದು�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕ�.

�ೆನ��: �ೆ�ೆ� ಮತು� ದವ�ೆಯ �ೆಂಬಲವ� �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ�ೆ, ಈ �ೕ�ಯ 

�ೆಂಬಲವನು� ತಕಷ್ಣ�ೇ ���ಸ�ೇಕು. 

4. ತು� ಮತು� ಗಲ� ಮುಚು���ೆ (�ಪ್  ಮತು�  �ನ್ �ೊ�ೕಸರ್) ತಂತ��ಾನ

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ತು�ಗ��ೆ ಮತು� ಗಲ��ೆ�, �ಾಟ� �ಾಲು �ೇ�ಸಲು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವಂ�ೆ  ತು�ಗಳನು� ಮುಚ�ಲು  �ೆಂಬಲ  ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  

�ಕ�  ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ತು�ಗಳನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ�ಲು ಆಗದ ಮಗು

o �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಮತು� ಅಸ�ವಸ��ಾ� �ೕರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು
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�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಎತ�ರದ, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ��

ಇ��.

o �ಮ� �ೆ�ೆ�ರಳ� (ಸ�ಲ� �ೆಳ ತು� ಅ�ಯ��) ಮತು� �ೋರು�ೆರಳ� (ಗಲ�ದ �ೕ�ೆ) ಬಳ�, ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು� ಮತು� ಗಲ�ದ ಎಲು�ನ

�ಾಗವನು� �ೆಂಬ��. ಇದು  ಮಗು�ನ ತು�ಗಳನು� �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಸುತ� ಸ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

5. �ೆ�ಸ್-�ೌನ್ ತಂತ� (�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ�ೆ �ಾಟ��ಂದ �ೕರು��ೆಯನು� �ಾಡಲು  ಮತು�

��ೕ�ಾ��ಸಲು �ೌಮ��ಾದ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  

�ಕ�  ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು: 

o �ೕರಲು �ೆಚು�ವ� ��ೕ�ಾ�ಹ ಇರುವ �ಾವ��ೇ ಮಗು

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಮತು� ಅಸ�ವಸ��ಾ� �ೕರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ �ಾ�ನದ�� ಇ��.

o �ಾಟಲ್ �ಪ�ಲ್ ಬಳ�, ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ಮಧ�ದ�� 1-3 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ �ಾಲ ಮೃದು�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕ�, ಮಗು ತನ�

�ಾ��ೆಯನು� �ಪ�ಲ್ ಸುತ�ಲೂ ಎ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಯುತ��ೆ.

o ಅಗತ��ರುವಷು� ಪ�ನ�ಾವ���.

6. �ೇ�ಂಗ್ ತಂತ�

ಈ �ಾಯ�ತಂತ�ವ� ಆ�ಾರ ಪ����ಯನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುವ ��ಾನ�ಾ�

�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ �ಾಡುವ ಮಗು��ೆ �ಕ� ��ಾಮಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನವ� �ೇ�ೆ �ಾ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಈ �ೕ�ಂಗ್ಗಳ� ಸಹ

ಅನುಕ�ಸುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ 

�ಕ� ಮಕ�ಳ�.   
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�� ಟ್-�� ಟ್ ��ಯಲ 

�ೕ�� ಂಗ್ �ತ�   

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :   

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕರುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ� �ೕರುವ ಮಗು

o �ೆಮು�ವ, ಉ�ರುಗಟು�ವ ಅಥ�ಾ �ಲ �ಲ ನಗುವ ಮಗು

o ಆ�ಾ�ೆ� ಉಗುಳ�ವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ �ಾ�ನದ�� ಇ��.

o ದ�ವದ ಹ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ಾಟ�ಗಳನು� ಅಡ��ಾ� ���ರ�ೇಕು.

o ಮಗು��ೆ �ಾಟ��ಂದ ಸು�ಾರು 20-30 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ ವ�ೆ�ೆ (ಅಥ�ಾ 3-5 ನುಂಗಲು) ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಮತು� ನಂತರ �ಾಟ�ಯನು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ ಬ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ೆ� ��ಾನ�ಾ� ತು��ೆ �ಾಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಅಡ� ಅಥ�ಾ

�ೆಳಮುಖ ���ಯು �ಾ�ನ ಹ�ವನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ���ಸುತ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ� “ಅ���ೕ �ಲು�ತ��ೆ”. ಮಗು�ನ �ಾ��ಂದ

�ಾಟ�ಯನು� ಎಂ�ಗೂ �ೆ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�.

o ಮಗು ಮ�ೆ� ಸ��ಯ�ಾ� �ೕರಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ, �ಾಟ�ಯನು� ಸಮತಲ �ಾ�ನ�ೆ� �ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ�

ಪ�ನ�ಾರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ.

o ಉ�ದ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಈ ಪ����ಯನು� ಮ�ೆ� ಪ�ನ�ಾವ���.

7. �ೇ�ಯಲ್ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ� :

�ೇ�ಯಲ್ (ಮುಖದ) �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್

ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಬಳಸುವ ಮುಖ ಮ�ಾಜ್ ಗ�ಾ��ೆ. ಊಟ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ�

ಇವ�ಗಳನು� �ೇರ�ಾ� ���ಸಲು ಮತು� ಮುಖದ �ಾ�ಯುಗಳನು� �ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು

“�ದ�”�ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಇ�� ಎರಡು �ೕ�ಯ ತಂತ�ಗ��ೆ: 

① �ಾ�ಟ್-�ಾ�ಟ್ �ೇ�ಯಲ್ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ� (2-4 �ೆರಳ� ��ಾನ)

② �ಾಶ್�ಾ�ತ್ ತಂತ�

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ 6 �ಂಗಳ ವಯ���ಂತ �ೆಚು� 

ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�. 

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :   

o ತು�ಗಳನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ�ಲು ಆಗದ  ಮಗು (�ೆ�ೆದ �ಾ� ಭಂ�)

o ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮಗು

o ಮುಖದ�� ಕ�� �ಾ�ಯು �ೋನ್ ಇರುವ ಮಗು (�ಾ�� �ೆ�ೆ�)

o ಮುಖದ�� �ೆ��ನ �ಾ�ಯು �ೋನ್ ಇರುವ ಮಗು (���ಾದ �ೆ�ೆ�)



ಅ�� ಯ .  9 | 9 � :  �ೕ�ಂಗ್ (��  ���ವ )  �ತ� ಗ�  

348 

Washcloth Technique 

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಬ�ಯ�� ಕೂರ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ��

ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಇ�� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ �ೆ�ೆ�ಯ  �ೕ�ೆ ತನ� �ೈಗಳನು� ಇ��

�ಾವ�ಾಶ�ಾ� ತಟು��ಾ� ತು�ಗಳನು� ಸ���ಸ�ೇಕು. ಇದನು�

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಅಗತ� ಇರುವಷು� 2-3 �ಾ� ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು.

o ನಂತರ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು 2-4 �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೕ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಲ�

�ೕ��ಸ�ೇಕು. ಮತು� 1 �ಾ� �ೆಳ�ೆ� ಚ��. ಮ�ಾಜ್ �ಾಡು�ಾಗ

��ಾನ�ಾ� ಒತ�ಡವನು� ಅನ��ಸ�ೇಕು. ಈ ಚಲ�ೆಯು �ೆಳ ತು�ಯನು�

ಸ���ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ �ೕ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು. ಮುಂ�ೆ

ಅದನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, ಮಗು��ೆ ತು� ಮುಚು���ೆಯು

ಉತ�ಮ�ಾ�ರುತ��ೆ.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು 2-4 �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಲ� �ೆಳ�ೆ ಇ��

ಮತು� �ೕಲು�ಖ ಚಲ�ೆಯ�� 1 �ಾ� ಮ�ಾಜ್ �ಾಡು�ಾಗ ��ಾನ�ಾ�

ಒತ�ಡವನು� �ಾಕ�ೇಕು. ಈ ಚಲ�ೆಯು �ೕ�ನ ತು�ಯನು�

ಸ���ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು. ಮುಂ�ೆ

ಅದನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, ಮಗು��ೆ ತು� ಮುಚು���ೆಯು ಉತ�ಮ�ಾ�ರುವ�ದು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ತು�ಯ �ೕ�ೆ 2-4 �ೆರಳ�ಗಳನು� ಇ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅಂ�ಮ �ಾ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ಒತ�ಡವನು�

ಅನ��ಸ�ೇಕು

o ಸಂಪ�ಣ� ಪ����ಯನು� 8-10 �ಾ� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು.

o �ಾಷ್ �ಾ�ಥ್ ತಂತ�ವ� ಒ�ೆ��ಾದ, �ೆಚ��ನ �ೊ�ೆಯುವ ಬ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� ಇ�ೇ �ೕ�ಯ ಹಂತಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ. �ಾ��ಂಗ್

�ಾಡುವ ಬದಲು, ಮುಖದ ಪ���ಂದು �ಾಗವನು� �ೆಳಮುಖ ಚಲ�ೆಯ�� (�ೊರ�ನ �ೆ�ೆ�ಗ�ಂದ ಮೂಗು ಮತು� �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ)

ಮತು� ಗಲ��ಂದ ತು�ಗ��ೆ �ೕಲ�ೆ� ಚ�ಸುವಂ�ೆ ಒ�ೆಸ�ೇಕು. ಗಲ� ಮತು� ತು�ಗಳನು� ಒ�ೆಸುವ �ದಲು ಎರಡೂ �ೆ�ೆ�ಗಳನು�

ಒ�ೆಸ�ೇಕು.

�� ಟ್-�� ಟ್ �ತ� �� ನವ��  ���ಂ�� ಬಳಸ� ಪ� ಯ�� � .  ಮ��ನ  ಆ�ರ  �ವ�ಯ��
��ೕದ��� !

�� ಟ್-�� ಟ್-�� ಟ್ 

�� ಟ್-�� ಟ್-�� ಟ್ 

�� ಟ್-�� ಟ್-�� ಟ್ 

�� �ಳ� 

ಗಲ�  �� 

�ಶ್�� ತ �ತ�  
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�ೆನ��: ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೆಗ�ದ��ೆ  ಅಥ�ಾ ಮುಖದ ಸ�ಶ�ವನು� ��ೋ��ದ�ೆ ಈ ತಂತ�ವನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು. ಈ ತಂತ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ��ಾನ�ಾ� �ಾಡ�ೇಕು. ಈ ಸಮಯದ�� ಮಗು�ನ ಸ�ಷು��ೆ 

ಮತು� ಸೂಕಷ್��ೆಗಳನು� �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು  ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ���ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ. 

8. ಎಲ್- ಆ�ಾರ ತಂತ�

ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು, �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಮುಚ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ 6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 

ವಯ��ನ ಮಕ���ಾ�   

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡ �ಾಕುವ ಮಗು

o �ೋ�ಕ್  �ೈಟ್ (ಕಚು���ೆ) ಪ����� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು

o ತು�ಯನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ��ಾಗದ ಮಗು

o ದವ�ೆಯ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು� �ಯಂ��ಸಲು ಕಷ�ಪಡುವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ಕೂಡ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಕೂ�ಸ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನ �ೆ�ೆ�ರಳ� ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಲ� �ೆಳ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು.

o �ಾಲ�ೆ�ಾರನ �ೋರು �ೆರಳನು� �ೆಂ��ೊ�ಾಂ�ಬು�ಲರ್ ಜಂ� (ಮುಖದ ಬ�ಯ�� / ಹ��ರ �� ಮತು� �ೕ�ನ ದವ�ೆಯ ಬ�)

ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮಧ�ದ �ೆರಳನು� ಗಲ�ದ �ಂ�ೆ ದವ�ೆಯ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ನು��ಾಗ ಮತು� ಕು�ಯು�ಾಗ ದವ�ೆಯನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� ಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾನ�ಾ� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡುವ

ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯದ �ಯಂತ�ಣವನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ೆ��ನ ದವ�ೆ �ಯಂತ�ಣವನು� �ೋ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಒದ�ಸುವ �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು� �ಯಂತ�ಣದ ಪ��ಾಣವನು�

ಕ��ೕಣ ಕ�� �ಾಡ�ೇಕು.

�ೆನ��: ಮಗು��ೆ �ೊಂದ�ೆಗ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಖದ ಸ�ಶ�ವನು� ��ೋ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಬಲ�ಾದ 

�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡವನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ ತಂತ�ವನು� ಬಳಸ�ಾರದು. 
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9. �ನ್ ಕ��ಂಗ್ ತಂತ� (ಗಲ�  ��ಯು��ೆ ತಂತ�)

ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು, �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಮುಚ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಈ 

ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ 6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ 

�ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ಾ�   

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡ �ಾಕುವ ಮಗು

o �ೋ�ಕ್  �ೈಟ್ (ಕಚು���ೆ) ಪ����� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು

o ತು�ಯನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ��ಾಗದ ಮಗು

o ದವ�ೆಯ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು� �ಯಂ��ಸಲು ಕಷ�ಪಡುವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನನು� ಮಗು�ನ �ಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಬ��ೆ ಕೂರ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಕೂ�ಸ�ೇಕು.

o �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೆ�ೆ�ರಳನು� �ೆಂ��ೊ�ಾಂ�ಬು�ಲರ್ ಜಂ� (ಮುಖದ ಬ�ಯ�� �� ಮತು� �ೕ�ನ ದವ�ೆಯ ಹ��ರ)

ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನ �ೋರು �ೆರಳನು� ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಳ ತು��ೆ ಸ�ಲ� �ೆಳ�ೆ ಇಡ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮಧ�ದ �ೆರಳನು� ಗಲ�ದ �ಂ�ೆ ದವ�ೆಯ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ನು��ಾಗ ಮತು� ಕು�ಯು�ಾಗ ದವ�ೆಯನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� ಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾನ�ಾ� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡುವ

ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯದ �ಯಂತ�ಣವನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ೆ��ನ ದವ�ೆ �ಯಂತ�ಣವನು� �ೋ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಅದ�ೆ�  ಒದ�ಸುವ �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು� �ಯಂತ�ಣದ ಪ��ಾಣವನು�

ಕ��ೕಣ ಕ�� �ಾಡ�ೇಕು.

ಕಟ್ ಕಪ್ ಬಳ� ಕಪ್ ಮೂಲಕ �ಾಲು ಕು�ಯು��ರುವ 

ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡು��ರುವ�ದು. �ನ್ ಕ��ಂಗ್ 

ತಂತ�ಗಳನು� ಗಮ��. 
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10.  �ೆ�ಸ್ –�ೌನ್ ತಂತ�  (ಸೂ�ನ್ ��ಂಗ್ (ಚಮ�ೆ�ಂದ �ನು�ವ�ದು & ಕಪ್ �ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ಮತು� ದವ�ೆ�ೆ �ಾ��ೆಯ ಒತ�ಡವನು� ಕ�� �ಾಡಲು 

ಮತು� �ನು�ವ�ದು, ಕು�ಯುವ�ದು ಮತು� ನುಂಗುವ�ದನು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  6 �ಂಗಳ  ಮತು�  ಅದ��ಂತ  �ೆ��ನ  ವಯ��ನ  ಮಕ�ಳ�  

ಘನ  ಆ�ಾರವನು�  �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ  ಮತು�  ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯಲು  

ಕ�ಯು��ರುವ ಮಕ���ಾ�  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡವನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು: 

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನನು� ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ಅದರ ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಎದು��ೆ ಇರ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಕೂ�ಸ�ೇಕು.

o ಚಮಚ ಆ�ಾರ: �ಾ��ೆ ಮಧ�ದ�� ಒಂದು ಮಟ�ದ ಚಮಚವನು� ಇ�� ಮತು� �ೆರಳನು� 

ಬಳ� ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ ದೃ ಡ �ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕಡು�ಾಗ ದೃ ಢ�ಾದ �ೆಳಮುಖ 

ಒತ�ಡವನು� ಅನ��ಸ�ೇಕು.  ನಂತರ ಚಮಚವನು� �ೆ�ೆದು�ಾ� ಮತು� 

ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು. 

o ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದು: ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ (�ಾ��ೆ) ದೃಢ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕಡು�ಾಗ 

�ಾ��ೆ �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಇ�ಸ�ೇಕು. ಕಪ್ �ೆ�ೆದು�ಾ� ಮತು� 

ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು. 
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11. �ಾ�ಕ್ �ೈಟ್ ಸೂ�ನ್ / ಕಪ್ �ೆ�ೆಯು��ೆ  ತಂತ�

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಒಂದು ಚಮಚ ಅಥ�ಾ 

ಕಪ್ ನು�  ���ಾದ ಕಚು���ೆ�ಂದ �ಡಲು  ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  6 �ಂಗಳ  ಮತು�  ಅದ��ಂತ  �ೆ��ನ  ವಯ��ನ  

ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು?  

o �ೈಪರ್ �ೋ��� ಇರುವ ಮಗು

o �ೈಪರ್ ಆ���� ಇರುವ ಮಗು

o ದವ�ೆಯ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು� �ಯಂ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು ಮತು� ದವ�ೆ ��  ��ಯುವ ಪ�ವೃ��

�ೊಂ�ರುವ ಮಗು.

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು? :  

o ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ಾಹ� ಪ��ೋದ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾ� (ಮಂದ �ೕಪಗಳ�, ಶಬ�ವನು� ಕ�� �ಾ�, ದೃ��ಭಂಗವನು�

���ೊ��, ಇ�ಾ��…)

o ಮಗು �ಾಂತ ಮತು� ಕ�� ಉ��ಗ��ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�.

o ಮಗು ಕಚು��ಾಗ �ಾಂತ�ಾ�� ಮತು� ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೆಳ�ಾಗದ�� ಹಗುರ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ಾ�

o ದವ�ೆ�ಂದ  ಹ� ಅನುಭ�ಸಲು �ಾ�� ಮತು� ನಂತರ ಅದರ �ಾ��ಂದ ಚಮಚ ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ೆ�ೆ��.

o ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ದ��ೆ, �ೈಸ��ಕ�ಾ� �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ನು�  �ಡಲು  �ಾಗ��ಾ� ಮಗು�ನ

ತ�ೆಯನು� ಮುಂದ�ೆ� (ಗಲ��ಂದ  ಎ�ೆ�ೆ) ��ಾನ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ�.

�ೆನ��: ಬಲವಂತ�ಾ� ಎ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ನು�  �ೆ�ೆಯಲು ಎಂ�ಗೂ ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�. 

�ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ೕ�ೆ �ೕವ� ಗ���ಾ� ಎ�ೆದ�ೆ ಪ��ಫ�ತವ� ಬಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು�ನ ದವ�ೆಯು 

�ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ೕ�ೆ ���ಾ� ��ಯುತ��ೆ, ಅದು �ಡುಗ�ೆಯನು� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ನಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ 

ಮತು� ಇದ�ಂದ ಮಗು�ನ ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗ��ೆ �ಾ�ಯನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. 
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�ಾಯ��ರತ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು/�ೕಷಕರು 

ಎಲ - ಆ�ರದ 

ಚಮಚ ಆ�ರ�ಂ�� �� ಸ-�ನ್ �ತ�  
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�ಟಲ �ೕ�ಂಗ್ ��  ��ಂಗ್ �ತ�  �� ಟ್ �� ಟ್ �ತ�  

ಕಪ್ ����ದ�ಂ�� �ನ್ ಕ�� ಂಗ್ �ತ�  (ಆ���ರರ 

�ೕ�ನ ಸ� ಲ�  ��ನ�  �� ನ).



355 

��ಂಗ್ �ತ� �� � ಅಡ� �� �ಟಲ �����.

�ಟಲ �ೕ�ಂಗ್ �ಂ�� �� ಪ� �ೕದ�  �ತ�  
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ಅ�ಾ�ಯ 9�ೆ :  �ಶುಗಳ� ಮತು�  ಮಕ�ಳನು�  �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಮತು�  ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� 
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9  �ೆ :  �ಶುಗಳ� ಮತು�  ಮಕ�ಳನು�  �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ  ಮತು�  ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ  ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

�ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ಾಂತ ಮತು� ಎಚ�ರ�ಾ�ರು�ಾಗ ಉತ�ಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ. ಈ �ಾಟ್� �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರ 

ಪದ��ಗಳ�� ಮತು� �ನದ ಇತರ ಸಮಯಗಳ��  ಎ�ಾ� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ 

��ಾನಗಳ ಕು�ತು  ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

�ೈಪರ್ ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೆ�ಾ�� 

ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.  

�ೈ�ೕ�ೆ���ವ್ ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಎಚ�ರ�ೊಳ��ವ / ಎಚ���ೆ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

o �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ಸುವ  �ದಲು ಮಗು�ನ �ೇಹವನು�

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ�, ��ೇಷ�ಾ�

ಅವ�ಗಳ� ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ�ದ��ೆ.

① ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಮತು�  ಸ�ಾ�ಾನ �ಾಡಲು 

ಲಯಬದ�, ಪ�ನ�ಾವ��ತ ಸ�ಶ�, ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� 

ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ�: 

⇒ ಲಯಬದ� �ಾದ�ಯನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಂ�ಾಗದ��

ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ಾಗದ�� ಮೃದು�ಾ� ತಟು�ವ�ದು.

⇒ ಪ�ನ�ಾವ��ತ “ಶಶ್” ಶಬ�ವನು� �ಾಡುವ�ದು

⇒ ��ರ�ಾದ ಲಯವನು� ಬಳ� ��ಾನ�ಾ�

ಪ��ಯುವ�ದು

⇒ ��ರ�ಾದ ಲಯವನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೋ�ನ��

ಅಥ�ಾ ಕು��ಯ�� ಮಗುವನು� �ಾ�ಂಗ್  �ಾಡುವ�ದು

⇒ ��ರ�ಾದ ಲಯವನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೋಳ�ಗಳ��

ತೂ�ಾಡುವ�ದು

⇒ �ಾಡುವ�ದು

⇒ ಬಲ�ಾದ ಮತು� ��ರ�ಾದ �ೕಟ್ �ೊಂ��ೆ  �ತ�ಾದ

�ಾಡು ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕತವನು� �ೇಳ�ವ�ದು

⇒ ಲಯಬದ� �ಾದ�ಯನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೇಹವನು� 

ಮ�ಾಜ್ �ಾಡುವ�ದು 

o �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು�

ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ�, ��ೇಷ�ಾ�

ಅವ�ಗಳ� ಕ�� ಪ��ೋದ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ�ದ��ೆ.

① �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು ಅಥ�ಾ ಸಮಯದ�� �ೌಮ� 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಮಗು ��ೆ��ೆ �ಾ�ದ��ೆ 

ಅದನು� ಎಚ�ರ�ೊ�� 

⇒ ಮಗು�ನ ಬ�ೆ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ ಡ�ಾಪರಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ ಅದರ �ಾದಗಳನು� ಮೃದು�ಾ�  �ೊ�ೆಯುವ�ದು

⇒ ಮಗುವನು� ��ದು �ಾತ�ಾಡುವ�ದು

⇒ ಸವ�ಾಶ�ಾ� ಪ��ಸುವ�ದು

⇒ �ೆನು� ಮತು� �ೆಳ�ೆ ಮೃದು�ಾ� ತಟು�ವ�ದು

⇒ �ೇಗು ಬರುವಂ�ೆ �ಾಡುವ�ದು

② �ನು�ವ �ದಲು ಮುಖ ಮತು� �ಾ�ಯನು� 

ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಸು�ಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� �ೕ�: 

⇒ ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ಗಳ� (ಕಂ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಯ�ತ)

⇒ ಮುಖ ಅಥ�ಾ �ೇಹದ ಮ�ಾಜ್

⇒ �ೕಥರ್ ಗಳ�

⇒ ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ ವಸು�ಗಳ� (�ೆ� ಟೂ�ಬ್�, �ೆ�ೆ��,
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② ಮಗು��ೆ ಊಟ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಮತು� ನಂತರ �ೕರಲು 

ಅಥ�ಾ ಅ�ಯಲು ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಆ��ೆ ವಸು�ಗಳನು� 

�ೕ�: 

⇒ �ೕಥರ್ ಗಳ�

⇒ �ಾ���ೈಯರ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಂ�ೕಸ್

⇒ ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ ವಸು�ಗಳ� (�ೆ� ಟೂ�ಬ್�, �ೆ�ೆ��,

ಎಆರ�ೆ �ೆವ್ �ಾಯ್�, ಇ�ಾ��)

⇒ ಮಗು�ನ �ೈ ಅಥ�ಾ �ೆರಳ�ಗಳ� ಕೂಡ ಪರ�ಾ�ಲ�

③ ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂಡ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ 

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಮಂದ �ೆಳಕನು� 

ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� ದೃ��ಭಂಗವನು� �ೊಂ�ರುವ ಸ�ಲ� ಕತ��ನ 

�ೋ�ೆಯನು� ಒದ��. 

④ ಕ�ಷ� ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಧ��ಗಳ� ಇರುವ �ಾಂತ �ಾಗದ�� 

ಆ�ಾರ �ೕ�. 

⑤ ��ಾನಗ�ಯ ಚಲ�ೆ, ಮೃದು�ಾದ ಧ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಕ�� ಅ��ೕಷನ್ ಬಳ� ಸಂವಹನ 

ನ�ೆ�. 

⑥ ��ರ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಯನು� ಬಳ�. 

ಇದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಏನನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂದು 

���ರುತ��ೆ, ಅದು ಒತ�ಡವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� 

�ಾಂತ�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. 

⑦ ಮಗುವನು� �ರು�ಾಟ�ೆ� ಒ���. ಅದ�ೊಂ��ೆ ಆಟ�ಾ�. 

ಎಆರ�ೆ �ೆವ್ �ಾಯ್�, ಇ�ಾ��  

③ �� �ೆ �ಾಡುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು 

ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ �ೆಳಕು ಅಥ�ಾ �ೆಚು� 

�ೆಳಕು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಧ��ಯ �ೋ�ೆಯನು� ಒದ��. 

④ ��ಷ� ಶಬ� ಮತು� ಧ�� ಮಟ�ವನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಗದ�� 

ಊಟ �ಾ��. 

⑤ �ೇಗ�ಾ� ಚಲ�ೆ ದರಗಳ�, �ೋರು ಧ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� �ೆ��ನ ಅ��ೕಷನ್ ಬಳ� ಸಂವಹನ 

ನ�ೆ�. 

⑥ ��ರ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಯನು� ಬಳ� 

ಇದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಏನನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂದು 

���ರುತ��ೆ, ಇದು ಒತ�ಡವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ 

ಮತು� ಆ�ಾರದ�� �ಾಗವ�ಸಲು �ದ��ೆಯನು� 

ಸೃ��ಸುತ��ೆ. 

⑦ ಮಗು�ನ ಸಂಪ�ಣ� �ೇಹ�ೆ� ಆಸ�ೆ ಆಗುವ  ಉತ�ಮ 

�ೆಂಬ�ತ �ಾ�ನ ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�. 
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ಈ ಮ� ���  �ಗ�ಕ���� � ಮ��  �� 
ಹ���ಂದ ಬಳ��� �� �ಂ� �ೕ�ಸ� � 
���� �. 

9ಎಲ್1: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಕರಪತ�ಗಳ� ಸ�ನ�ಾನ ಸಲ�ೆಗಳ� 

�ಶು �ಾನು ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� �ದ� ಎಂದು �ೋ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ಶುಗಳ� ತಮ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಎಂದು  �ೋ�ಸಲು ಹಲವ� ��ಷ� ��ೆ�ಗಳನು� (ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆಗಳನು�) ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ಾಲು�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಯಶ�� ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� ನಂಬ�ಾಗದಷು� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಹ��ಾ��ೆ 

ಎಂಬ ಆರಂ�ಕ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ಾಯಂ�ರು ಗಮ���ಾಗ, ಸ�ನ��ಾನವ� �ೆಚು� ಸುಗಮ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಮಗು �ೋ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� : 

⇒ �ೈಯನು� �ಾ� ಹ��ರ ತರುವ�ದು

⇒ �ೈ�ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೈಯನು� �ೕರುವ�ದು

⇒ �ಾ� ಮತು� �ಾ��ೆಗಳ ಚಲ�ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ�ದು

⇒ ರೂ�ಂಗ್(ತು�ಗಳ� / �ೆ�ೆ�ಗಳನು� ಮು���ಾಗ ತ�ೆಯನು� ಬ��ೆ �ರು�ಸುವ�ದು)

⇒ ಸೂಕಷ್��ಾಗುವ �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ�

⇒ �ೆ��ದ �ಾಗರೂಕ�ೆ

⇒ ಕಣು�ಗಳ ಸ�ಲ� �ೆ�ೆಯು��ೆ

⇒ �ಾ�ದ �ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ೋಳ�ಗಳ�, �ೈ �ೆರಳ�ಗಳನು� ಮಡಚುವ�ದು

ಮಗು ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಳ�ವ�ದು. ಇದ��ಂತ ಮುಂ�ೆ 

ಅದು ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಅದನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ 

�ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು ಅ�ೆ�ೕ. 
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ಮಗು��ೆ ಸ�ನ�ಾನ �ಾ�ಸಲು �ದ��ೆ ಸಲ�ೆಗಳ�

1 7ಹಂತಗಳ� �ವರ�ೆಗಳ� (ಇದು �ೇ�ೆ  �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

①  �ಪ�ಲ್ ಮೂ�ನ ಹ��ರ ತರುವ�ದು 

o ಮಗು�ನ ಮೂಗು ಸ�ನದ ��ೆ�ೊ��ನ

(�ಪ�ಲ್ ಹ��ರ ತ��)

o ಇದರ ನಂತರ, ಮಗುವನು�

��ೆ�ೊಟು�ಗ�ಂದ 2.5-7.5 �ೆಂ (1-3 ಇಂಚು)

ದೂರ ಸ��.

② ತ�ೆಯನು� �ಲ್� �ಾಡುವ�ದು 

o ನಂತರ, ಮಗು�ನ ತ�ೆಯು ಸ�ಲ� �ಂದ�ೆ�

ಓ�ೆ�ಾ��.ಇದು ಮಗು��ೆ �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಅವ�ಾಶ �ೊಡುತ��ೆ.

o ��ಾನ�ಾ� ಸ�ನ�ೆ� �ಾ� ಇಡುತ��ೆ

③ ಕು�ಸಲು ಆರಂ�ಸುವ�ದು 

o ನಂತರ �ಶುವ� ಸ�ನ�ೆ� ಅಂ��ೊಂಡು �ಾಲು

ಕು�ಯಲು ಆರಂ�ಸುತ��ೆ.

o ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯಲು ಆರಂ��ಲ��ೆಂದ�ೆ

ಮ�ೆ� ಈ ಹಂತಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ���.
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ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದು: ತು� ಪ��ೋದ�ೆ 

�ೆಲ��� �ಶುಗ��ೆ ��ೆ�ೊಟು� ಬಳ� ತು�ಗ��ೆ ಮೃದು�ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ �ೕಡುವ (ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ�) ಅಗತ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

�ಾ�ಪಕ�ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ೕರು��ೆಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ. ಇದನು� ತು� ಉ�ೆ�ೕಜನ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

��ೇ�ಶನಗಳ�: 

① ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು��ೆ ��ೆ�ೊಟು�ಗಳನು� ಲಘ��ಾ� ಸ����, ಅದನು�

��ಾನ�ಾ� ಪಕ��ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ಕ�ೆ�ೆ ಸ��. ಇದು ಮಗುವ� �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� ತನ� �ಾ�ಯನು�  �ೆಚು� ಅಗಲ�ಾ�  �ೆ�ೆಯಲು �ಾ��.

③ ಮಗು  �ಾ� �ೆ�ೆದ ನಂತರ, ಮಗುವನು� ��ಾನ�ಾ� �ಮ� ಕ�ೆ�ೆ

ಸ���ೊ��, ಇದ�ಂದ ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯಲು ಸುಗಮ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮಗು�ನ ಹ��ರ ಸ�ನವನು� ತರುವ ಬದಲು ಮಗುವನು� �ಮ� ಬ��ೆ ತ��. 

ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದು: �ನ�ಲು �ೕರುತ��ೆ�ೕ? ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�� �ೕರುತ��ೆ�ೕ? 

�ಶುಗಳ� �ೕಷ�ೆ�ಾ� (�ೌ��ಕ �ೕರು��ೆ) ಸ�ನ��ಾನವನು� ಬಳಸುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� ಸ�ನ��ಾನವನು� ಆ�ಾಮ�ಾ�� ಬಳಸು�ಾ��ೆ 

(�ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆ) ಇ�� ಅವರು ಎ�ೆ�ಾಲು ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಣ��ಾಗಲು ಪ�ಯ��ಸುವ��ಲ�. �ೕರು��ೆಯು ಶ��ಯುತ�ಾದ 
ಚಲ�ೆ�ಾ�ದು� ಅದು �ಶುಗಳ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ, �ೊ�ೆ�ೆ ಅವರನು� �ಾಂತ ಮತು� 
ಸಂ�ೋಷ�ಾ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಶುಗಳ� ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� �ೌ��ಕ ಮತು� �ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆಯನು� 

ಬಳಸುವ�ದು ತುಂ�ಾ �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ. ಈ ವ��ಾ�ಸವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಮಗು �ಾ�ಾಗ  ಆ�ಾರ�ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಗ 
ಸಂ�ೋಷ�ಾ�� �ೕರು���ೆ ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ.

 

 

��� �ಂಶ�ಳ�  �ೕ��� (�):  

ದವ� �ಂದ��  ಮ��  �ಂದ��  (�ಕರ್
ತರಹದ) ಚಲ�ಯ��  ಚ��ತ� �. 

��� �ಂಶ�ಳ�  �ೕ��� (ಬ):  

ದವ� �ಂದ��  ಮ��  �ಂದ��  (�ಕರ್
ತರಹದ) ಚಲ�ಯ��  ಚ��ತ� �. 



ಅ�� ಯ  9 | 9  ಎಲ  1 :  ಆ���ರ�  ಮ��  ಸ��ಯಗ��  �ೕಡ��ದ  ಕರಪತ� ಗ�

362 

�� ಮ��  �� ತಮ�  ನವ�ತ ��ಗ�ಂ�� ಚಮ���  ಚಮ� �ಪಕ� 

ಅ�� ಸ ���� ಮ��� �ಂ� �ಂತ� ನ �ೕ�ತ� �. 

ದವ�ೆ �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� (�ಸ�ನ್ ತರಹದ) ಚಲ�ೆಯ�� ಚ�ಸುತ��ೆ

ಒಂದು ಮಗು ತನ� �ಾ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ�ೆ ಹ��ರ�ಾ��ಾ�ಗ ಮತು� ಅವರ ಚಮ�ವನು� ಸ�����ಾಗ, ಅದು ನಂಬ�ಾಗದಷು� 

�ಾಂತ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾಡಲು �ದ��ಾಗಲು ಸಹ ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಚಮ��ಂದ ಚಮ��ೆ� ಸಂಪಕ� (ಇದನು� 

“�ಾಂಗರೂ �ೇರ್” ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಎಂದ�ೆ �ಾ� ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ  ಮಗುವನು� ತಮ� �ೆತ��ೆ  ಎ�ೆಯ �ೕ�ೆ ���ಟು��ೊಳ���ಾ��ೆ.

�ೊಸ �ಶುಗಳ� ತಮ� �ಾ�ಯ ಗಭ�ದ �ೊರ�ೆ �ಾ�ಸಲು �ೊಂ��ೊಳ�ಲು ಇದು ಅದು�ತ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಅಗತ��ರುವಷು� �ಾ� 

ಇದನು� �ಾಡಬಹುದು, ಮತು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ನವ�ಾತ �ಶುಗ��ೆ ಇದು �ೆಚು� ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ��ೆ. 



ಅ�ಾ�ಯ 9 |  9  ಎಲ್ 2:  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು�  ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ  ಕರಪತ�ಗಳ� 

363 

9 ಎಲ್ 2: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಕರಪತ�ಗಳ� �ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಂವಹನ 

ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ ��� ಮಕ� ಳ �ವಹನ15 

�ಕ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಬಯ�ೆಗಳನು� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಸಂವಹನ �ಾಡಲು ಹಲವ� �ಾಗ�ಗಳನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ. ಶಬ�ಗಳ�, 

�ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗಳನು� (ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ, �ಾವ� �ನ�ಲು �ದ� ಇರುವ 

ಮತು� ಸಂ�ಾದಗಳನು� ಆನಂ�ಸುವ ಮತು� ಅವ��ೆ ��ಾಮ �ೇ�ಾ�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ� ತುಂ�ರುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ 

��ಸು�ಾ��ೆ. ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ�. ಮಗು  �ಾತ�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಮಕ�ಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು���ಾಗ ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� 

ಸಂವಹನ �ೆಚು� ಯಶ���ಾಗುತ��ೆ. ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ಮ� ಪ�����ಗಳನು� 

�ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡಲು ಈ �ಾಟ್� ಮತು� �ೕ�ೋಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ� ಬಳ�. 

�ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ ಮತು� ಇತರ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸೂಕಷ್��ಾ��ೆ. ಈ �ೈ��ಯ�� ಹಂಚ�ಾದ ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ೕ��ೆ: 

① �ೊಡ���ೊಳ����ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� – "�ೆ� ಟು �ೋ" ಸೂಚ�ೆಗಳ�

② �ೊಡ���ೊಳ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� – “�ೆ� ಟು �ೆ�ೕಕ್” ಸೂಚ�ೆಗಳ�

�ಡ����� ��ಯ  �ಚ�ಗ� �ಡ���ಳ� ದ  �ಚ�ಗ� 

o ಕಣು�ಗಳ� ಪ��ಾಶ  ಮತು� ಅಗಲ�ಾಗುವ�ದು

o ಹುಬು�ಗಳ� ಮೃದು�ಾದರೂ ಎತ�ರ�ೆ� ಏ�ಸುವ�ದು

o ಮುಖದ �ೊಳಪ�

o ನಗು��ರುವ

o ಇತರರನು� �ೋಡುವ�ದು

o �ಲ �ಲ ನಗುವ�ದು

o ಕೂ�ಂಗ್ ಮತು� ಬ��ಂಗ್ (ಸಂ�ೋಷದ ಶಬ�ಗಳನು�

�ಾಡುವ�ದು)

o �ೕ�ಂಗ್ ಶಬ�ಗಳ� (�ೕರು��ೆ, ತು�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ

�ಾ��ೆಯನು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು)

o ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮತು� ಆ�ಾರ

ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಕ�ೆ�ೆ �ರು�ಸುವ�ದು

o �ಾ��ೆ �ೈ ಒಯು�ವ�ದು

o ಗಲ�ದ ಅ�ಯ�� �ೈಗಳ�

o �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈ

o �ೈಗಳ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳ� ಸ�ಲ�ಾ�

�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಕ�ೆ�ೆ

ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳನು� ತಲುಪ�ವ�ದು

o ನಯ�ಾದ, ��ಾನ�ಾದ �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� (ಜ��,

���ಾ�ರುವದು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯುತ�ರುವ��ಲ�)

o ಮಂದ�ಾ� �ಾಣುವ ಕಣು�ಗಳ� ಮತು� ಮುಖ

o ಉ��ದ ಅಥ�ಾ ಇ�ದ ಹುಬು�ಗಳ�

o ಮುಖದ ಕ�ೋರ�ೆ (ಗಂ�ಕು�ವ�ದು), ಕು�ಯುವ�ದು, ಅಳ�ವ�ದು

o ಸುಕು�ಗ��ದ ಹ�ೆ

o ಕಣು�ಗಳನು� �ಟು�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ���ಾ� ಮುಚು�ವ�ದು

o ಇತರ�ಂದ ದೂರ �ೋಡುವ�ದು

o ತು� ಸಂ�ೋಚನ (ತು�ಗಳನು� ಒ���ೆ ���ಾ� ��ಯುವ�ದು)

o �ೇಗ�ಾ� ಉ��ಾಡುವ�ದು

o �ೆ��ದ �ೕರುವ ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಚಲ�ೆಗಳ�

o ಗ���, ಗುಸುಗುಸು

o �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ತ�ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ದು, ಉಗುಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಂ�

�ಾಡುವ�ದು

o ಆಕ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಕ���ೆ

o ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುವ�ದು

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ�ಂದ ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ರು�ಸುವ�ದು

o ��, ಕಣು� ಅಥ�ಾ ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ �ಂ�ಾಗ�ೆ� �ೈ ಒಯ�ವ�ದು.

o �ೈಯನು� ಅ�ಾ��ಸುವದು  (�ೈಗ�ಂದ “ಇಲ�” ಸಂ�ೇತ)

o ಒ���ೆ �ೈಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದು

o �ೆರಳ�ಗಳನ� �ಸ��ಸುವ�ದು

o ಸ�ಂತ ಬ�ೆ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೇಹವನ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು

o �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೋಳ�ಗಳನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ�

�ೕಸುವ�ದು
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o ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರನು� ದೂರ ತಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಎ�ೆಯುವ�ದು

o �ೋಳ�ಗಳ�  ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲುಗಳ� �� ��ಯುವದು ಮತು� ದೂರ ತಳ��ವ�ದು

o �ಾಲು ಒ�ೆಯುವ�ದು

o �ೆವಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ದೂರ �ೋಗುವ�ದು

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೇಗ�ೆ ���ಸುವ�ದು

�ಡ����� ��ಯ �ಚ�ಗ� :

�ಖದ �ಳ�        ಪ� �ಶ�ನ�ದ, ಅಗಲ�ದ ಕ�� ಗ� 

ನ��� �ವ ಮ��  ��� �ಒ�� ವ ��ಂದ ���  ಆ���ರರ ಕ�� ತ� 
������ 

�ೊಡ���ೊಳ����ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮಗು��ೆ ಹ��ಾಗು���ೆ ಮತು�  ಅದು ���ಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು 

�ದ��ಾ��ೆ. 

ಒಂದು ಮಗು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ���ಾಗ, ಅದು ಆ�ಾರ �ೇ�ಸಲು ಮತು� ಪರಸ�ರ ���ಯನು� �ೕಡಲು 

ಅದು �ಮ�ೆ ��ೕನ್ �ಗ�ಲ್ �ೕಡು���ೆ ಎಂದಥ�. . 

ಇತರರ��  �ೕ��� 
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�ಡ���ಳ� ದ �ಚ�ಗ� 

ಮಗುವ� �ಾನು ಹ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಳ�ವ�ದು. ಮಗು ಅಳ�ವ�ದ��ಂತ 

ಮುಂ�ೆ ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಸಮಯದ�� ಮಗು 

�ಾಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕವ� ಸುಲಭ�ಾ� ���ಸಬಹುದು. ಮಗು�ನ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗಮ�ಸು��ೕ�. ಗ��ಾರದ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನ�ಲ�.

ಅ�ವ ಅಥ� ���ೕ� 
�ಖ 

�ೊಡ���ೊಳ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪರಸ�ರ ���ಯು ಅ��ಾದ 

ಪ��ೋದ�ೆಯ ಸಂ�ೇತಗ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುತ��ೆ. 

ಒಂದು ಮಗು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ���ಾಗ, ಅದು ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದನು� ���ಸಲು, ಅದ�ೆ� ��ಾಮ 

�ೕ� ಮತು� �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಸೂ�ಸು���ೆ ಎಂದಥ�. ಈ ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ ಅನು� �ೋ�).  

�ರ�ಗಳ �ಸ� ರ� ಆಕ���� 

ಸ� � �ಗಳ��  
������ �� 

ತ� ������ ಮ��  ��� ಗ�� ದ 
ಐ�� ೕ 

��� ಗ�� ದ ಐ�� ೕ ಮ��  �ಗಳ��  
��� ����ಂ� �ೕ��� 
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9 ಎಲ್ 3: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಕರಪತ�ಗಳ� 

– �ೈಟ್ ಮತು� �ಪ್ �ಾತ�ಗಳ�

ಕಚು���ೆ(�ೈಟ್ )�ಾತ�ಗಳ� 

ಮಕ���ೆ ಕಚು�ವ �ಾತ�ಗಳ� ಅವ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ವ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾತ��ಾ�ರ�ೇಕು. ಮಗು�ನ ವಯಸು� ಅಥ�ಾ 

ಅವರು �ನು�ವ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ �ಾವ��ೇ ಇರ�, ಕಚು���ೆಯ �ಾತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. �ಾತ�ವ� ತುಂ�ಾ 

�ೊಡ��ಾ�ದ��ೇ �ನು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ ಮುಂ�ಾದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗಬಹುದು. ಮಗುವ� �ಾನು �ದ� 

ಎಂದು �ೋ�ಸುವವ��ೆ �ಕ�ದ�ಂದ �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಕ��ೕಣ ಕಚು���ೆಯ �ಾತ�ವನು� �ೆ��ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಉತ�ಮ 

��ಾನ�ಾ��ೆ. 

15�ೈಟ್ 

(ಕಚು���ೆ ) �ಾತ�  
�ವರ�ೆಗಳ� (ಅದು ಏನು �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

 ಪ�  ಮ� �ೈಟ್ o ಚಮಚದ �ೕ�ೆ ಬಹಳ ಕ�� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ.

o ಆ�ಾರದ ಆರಂ�ಕ ಹಂತಗಳ��ರುವ ಮಕ���ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಮತು� ನುಂಗುವ �ೊಂದ�ೆಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ

ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಸುರ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅತ�ಂತ ಯಶ���ಾಗು�ಾ��ೆ.

ಸ��ಾದ �ೈಟ್ o ಚಮಚದ �ೕ�ೆ �ಕ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ.

o ��ಷ� ಆ�ಾರ �ೌಶಲ� ಅಥ�ಾ �ಾಕಷು� ಚಮಚ ಆ�ಾರ ಅನುಭವ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ�ಾ�

�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸ�ಲ� �ೆಚು� ಆ�ಾರವನು� ��ಾ�ಸು�ಾ��ೆ.

ಆ�ೆ �ೈಟ್ o ಚಮಚದ �ೕ�ೆ �ೆಚು� ಆ�ಾರ - ಒಂದು �ೊಡ� �ತ�.

o �ೊಂದ�ೆಗಳನು�  �ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೇ ಇರುವ  ಎ�ಾ� ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಲು. ಒಂದು ಸಮಯದ�� �ೆಚು�

ಆ�ಾರವ� ಅಸುರ�ತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ತ��ಸ�ೇಕು.

ಅ� �ಕ� ದ�ಂದ 

�ಡ� � 

ಪ��  ಮ�ಯ 
�ಟ್ 

ಸ�  �ಟ್ 

ಆ� �ಟ್ 
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�ಪ್ �ಾತ�ಗಳ�: 

ಕಚು�ವ �ಾತ�ದಂ�ೆ�ೕ, ಮಕ���ೆ �ಪ್ �ಾತ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾ� ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ವ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾತ��ಾ�ರ�ೇಕು. ಮಗು�ನ 

ವಯಸು� ಅಥ�ಾ ಅವರು ಕು�ಯುವ ದ�ವ ��ರ�ೆ �ಾವ��ೇ ಇರ�, �ಪ್ ನ �ಾತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 

ಮಗು��ೆ ಗ��ಂಗ್ (�ಪ್ ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾ��ೆ) ಅಥ�ಾ ಸತತ �ಪ್� (��ಾಮ�ಲ��ೆ �ಾಕಷು� �ಪ್� ಮತು� ದ�ವವನು� ನುಂಗುವ�ದು) 

�ೕಡುವ�ದ�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು, ಆ�ಾ�ೆ� �ೆಮು� ಮತು� ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ಕು�ಯಲು ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಇಂತಹ ಮುಂ�ಾದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ಕ�ದ�ಂದ �ಾ�ರಂ�� ಕ��ೕಣ �ಪ್ �ಾತ�ವನು� �ೆ��ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಉತ�ಮ ��ಾನ�ಾ��ೆ. 

��ೕ�ಾ��� ��ೕ�ಾ��ಸ�ೇ�

 �ೇವಲ ಒಂದು ನುಂಗು��ೆ�ೆ �ಾ�ಾಗುವಷು� �ಪ್ Ø �ೆಚು� �ಾ� ನುಂಗ�ೇ�ಾದ �ಪ್ ನು� ಒಂ�ೇ ಸಲ�ೆ� ನುಂಗುವ�ದು

 ಒಂದು ಸಲ�ೆ� ಒಂದು �ಪ್

Ø �ರಂತರ�ಾ�,�ಟು� �ಡ�ೇ �ಪ್ �ಾಡುವ�ದು

(ಗುಟುಕ�ಸುವ�ದು)

 �ಪ್� ನಡು�ನ ��ಾಮಗಳ� - ��ೇಷ�ಾ� ನುಂಗಲು

ಮತು� ನುಂಗಲು ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

ನುಂಗಲು �ೆಚು� ಸಮಯ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ

Ø ��ಾಮ�ಲ��ೆ �ಾಟ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ಂದ ಸಂಪ�ಣ� ದ�ವವನು�

ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ ಕು�ಯುವ�ದು

 �ಾಟಲ್, ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ  ಕು�ಯಲು ಮುಂ�ೆ

ತ�ೆಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು

Ø �ಾಟ�, ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ ಕು�ಯು�ಾಗ ತ�ೆ ಅಥ�ಾ

ಕು���ೆಯನು� �ೆಚು�  �ಂದ�ೆ� ಓ�ೆ�ಾ�ಸುವ�ದು

 ಮಗು �ಾನು �ದ� ಎಂದು ಸೂಚ�ೆ �ೕ�ದ �ೕ�ೆ ದ�ವದ

ಪ��ಾಣ �ೆ��ಸುವ�ದು

Ø ಮಗು �ೇಗ�ಾ� ಕು��ಾಗ �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು,

�ೇ�ೆ ಬಣ�ವನು� �ರು�ಸುವ�ದು, ಆ�ಾ� �ೆ ಅ�ಾ�ೋಗ�,

ಇ�ಾ��ಗ�ಂದ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ.

ಮಗುವನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಮತು� 

��ಾನ ದರದ�� �ೕಡುವ�ದು. ಮಗು�ನ ಮುನ��ೆಯನು�/ಅದರ �ಾತನು�  �ಾ�ಾಗಲೂ ಅನುಸ��, �ೊಡ� 

ಕಚು���ೆ ಮತು� �ಪ್ ಅಥ�ಾ ಸ�ಲ� �ೇಗ�ೆ� ಅವರು �ದ��ಾ�ಾಗ �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡಲು ಅವ��ೆ 

ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊ�. 
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9 ಎಲ್ 4: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಕರಪತ�ಗಳ� �ಾ��ಕ ಪ��ೕಲ�ೆಗಳ� 

0-6 �ಂಗ�ಗ� ಮ��  ಅದ�� ಂತ ��� ನ  ವಯ�� ನ  ಮ��ನ  �ಕ �ಸ�
�ೕ�ಂಗ್

�ಶು��ೆ ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� �ೆ��ಸಲು 0-6 �ಂಗಳ 

ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ �ಾಲು�ಸು�ಾಗ ಈ �ಾ��ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ��. 

0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ ಒಂದು ಮಗು:

 ತ�ೆ �ೇಂ��ೕಕೃತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಮಧ� �ಾ�ನದ���ೆ 

 �ೇಹವ� ಸುತು�ವ�ೆಯುವ�ದು 

 ಗಲ�ವನು� ಸ�ಲ� ಮುಂದ�ೆ� �ಾ�ದಂ�ೆ ಇರುತ��ೆ. 

 ಭುಜಗಳ� �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದುಂ�ಾ�ರುತ��ೆ 

 �ೇಹವನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೇಹ, �ೋಳ�ಗಳ� ಮತು� ಎ�ೆ ದೃಢ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ 

 �ೊಂಟವ� ಅವರ ತ�ೆ �ಾ�ನ�ಂತ ಕ���ಾ�ರ�ೇಕು 
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0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು�ನ �ೆಕ್ �ಸ್� ��ಂಗ್

ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� �ೆ��ಸಲು 

6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡು�ಾಗ ಈ �ಾ��ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 
ಅನುಸ��. 

0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗುವ� :

 �ೊಂಟವ� 90-���ಗಳ�� ಇರ�ೇಕು  ಮತು� ತ�ೆ�ಂತ ಕ�� ಇರ�ೇಕು

 �ೇಹ  �ೆಟ��ೆ ಇರ�ೇಕು ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೇಹ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು - ಮುಂದ�ೆ�, �ಂದ�ೆ�

ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ಬ��ೆ �ಾಲ�ಾರದು 

 ಭುಜಗಳ� ಮಟ� ಮತು� ಮುಂದ�ೆ� ಇರ�ೇಕು

 ತ�ೆ �ೇಂ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಮಧ� �ೇ�ೆಯ��ರುತ��ೆ, ಗಲ�ವ� ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� ತಟಸ��ಾ�ರುತ��ೆ.

 �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ��� �ೋನದ��ರ�ೇಕು

 ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗುವನು� ���ಾಗ ಮಗು�ನ �ಾದಗಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಸ��ಾ� �ಲ��ೇಕು.
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9L.5: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ಾ�ಂ�ೌಟ್ಗಳ� - �ೆಂಟಲ್ (�ೌ�ಕ) ಆ�ೈ�ೆ 

ಮತು� ಟೂತ���ಂಗ್ 9 ,30 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು� ಮತು� ಆ�ೋಗ�ದ ಮಕ�ಳ 

 ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಹಲು�ಗ�ಂದ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂದಬಹುದು; ಆ�ಾಗೂ�, �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ದುಬ�ಲ�ಾ��ಾ��ೆ. ���ಷ� 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಕು�ಗಳ�, ಹಲು� ಹುಟು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆತ ಮತು� ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗಳ �ಾ��ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು. �ಾ�ಯ 
ಆ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ �ೈಮ�ಲ�ವ� ಹಲು�ಜು�ವ�ದು, �ೇಲುವ�ದು ಮತು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ �ಯ�ತ �ಾ��ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾ� (ಹಲು�, 
�ಾ��ೆ, �ೆ�ೆ� ಮತು� ತು�ಗಳನು�) ಸ�ಚ್ �ಾ� ಮತು� ಆ�ೋಗ��ಾ��ಸುವ�ದನು� ತ�ೆಯುವ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. 

ಅ�ಾ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು� ಮತು� ಗಮ್ಗ��ೆಂ��ೆ  ಸಮ�ೆ� 

⇒ (ಹೃದಯ) �ಾ��ೆಯ ಅ�ಾಯ �ೆ�ಾ���ೆ

⇒ ನು��ೕ��ಾ ಮತು� ಇತರ ಉ��ಾಟದ �ಾ��ೆಗಳ ಅ�ಾಯ �ೆ�ಾ���ೆ

⇒ �ಾ�ಯ�� �ೆ��ದ �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆ (�ನು�ವ�ದು / ಕು�ಯುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೆ)

⇒ �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆ�ಂದ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ �ೇವ�ೆ ಕ���ಾ��ೆ

⇒ ತ�ಾ�� �ೋಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಹಲು�ಗಳ ನಷ�

ಅಸಮಥ��ೆ  �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಏ�ೆ  �ೆಚು� ದುಬ�ಲ�ಾ��ಾ��ೆ? 37. 

��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� ಅ�ೇಕ �ಾರಣಗ��ಾ� ಇತರ ಮಕ���ೆಂ��ೆ �ೋ��ದ�ೆ ಕಳ�ೆ �ಾ�ಯ ಆ�ೋಗ�ವನು� �ೆ�ೆಸುವ 
ಅ�ಾಯ��ೆ. �ೆಲವ� ಪ����ಗಳ� ನಡವ��ೆ, ಅ��ನ (ಆ�ೋಚ�ೆ) ಅಥ�ಾ ಚಲನ�ೕಲ�ೆ (ಚಲ�ೆ) ಸ�ಾಲುಗಳ� ಅಥ�ಾ ನುಂಗು��ೆ, �ಾ�ಗ್ 
ಅಥ�ಾ �ಾ��ೊ��ೊ�ೇ�ಲ್ �ಫ�ಕ್�ನಂತಹ �ೆ��ನ ಸಂಘಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ಸೂಕ��ಾದ �ೌ�ಕ ಆ�ೋಗ�ವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು ಈ 

�ೊಂದ�ೆಗಳ� ಅ�ೆತ�ೆಗ�ಾ�ರಬಹುದು. 

ಅ�ಾಯದ��ರುವ ಮಕ���ೆ ���ಷ��ಾದ  ಷರತು�ಗಳ� 

⇒ �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗುಳ ಅಥ�ಾ ಇತರ

⇒ �ಾ�ಯ ರಚ�ಾತ�ಕ ವ��ಾ�ಸಗಳ�,

⇒ ಮುಖ ಅಥ�ಾ ತ�ೆ

⇒ �ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ��

⇒ �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್

⇒ ದೃ�� �ೋಷಗಳ�

⇒ ಶ�ವಣ �ೋಷಗಳ�

⇒ �ೆಳವ� ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�/ ಅ�ವೃ�� / ಕ��ಾ ನೂ�ನ�ೆಗಳ�

⇒ ಎಚ್ಐ� �ೋಂಕು

ಪ� � ಮ��� �� ಥ�ಕ ಆ�ೕಗ� ದ ಅವಶ� ಕ��ಂದ� �ದ�  ��. ��ಷ 
ಅಗತ� ��ವ ಮಕ� � ಉತ� ಮ ��ಯ ಆ�ೕಗ� ವ��  ����ಳ� � ಇತರರ��
ಅವ����� �. ಇದರಥ� ಆ���ರ� ತಮ�  ಆ��ಯ��  ಮಕ� �� ಆ�ೕಗ� ಕರ 
�� ಉ����� ವ��  ���ಯಕ �ತ�  ವ���� �. 
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ಇತರ ಅಂಶಗಳ� 

 ಮಗು�ಾ��ಾ�ಗ… 

o �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದ�ಾ�� ತನ� ತು�ಗಳ�, �ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆ�ಗಳನು�
ಸುಲಭ�ಾ� ಚ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�, ಈ ರಚ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಭ�ಸುವ �ೈಸ��ಕ
ಶು��ೊ�ಸು��ೆಯನು� ಅವನು ತ����ೊಳ���ಾ��ೆ.

o ಅವಳ �ೋಳ�ಗಳನು� ಸ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�, ಅವಳ�
ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೇಲುವ�� �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರಬಹುದು.

o ಒ�ೆ �ಾಕಷು� �ಾ�ಾರಸ�ಲ�, ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು� ಅವಳ �ಾ��ಂದ ಸ�ಸಲು

ಅವಳ� �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರಬಹುದು.

o �ಬ�ಂ�ತ ಆ�ಾರದ���ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವನು� �ೌ�ಕ�ಾ�
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�, ಅವನ �ಾ� ಒಣಗಬಹುದು ಮತು� ಅ�ಾ�ೋಗ�ಕರ

�ಾ���ೕ��ಾವನು� �ೆ�ೆಯಬಹುದು ಮತು� ಅದು ಅವನನು� �ೋ�ಗಳ�ಾ�� �ಾಡುತ��ೆ.

o �ೆಲವ� ಷ�ಗಳ���ೆ, ಅವಳ� ಒಸಡುಗಳ ರಕ��ಾ�ವ ಅಥ�ಾ ಹ��ನ �ೊ�ೆತವನು�
ಅನುಭ�ಸಬಹುದು.

o �ೕಘ��ಾಲದವ�ೆ�ೆ �ಾಟ�ಗಳನು� ಬಳಸು���ಾ��ೆ, ಅವನು ಹಲು�ಗಳ ಅ��ಾದ
�ೊ�ೆಯು��ೆಯನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೋಡ�ೆಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು�
�ೊಂ�ರಬಹುದು.

o �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ �ಗು�ಾದ ಅಥ�ಾ �� ಆ�ಾರ / ದ�ವವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅವಳ�
�ೊ�ೆಯುವ ಮತು� ಹಲು�ಗಳನು� �ೕಳಬಹುದು.

�ೌ�ಕ  ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ ��ೆ�ಗಳ�  

⇒ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ಾಕರ�ೆ

⇒ ಗ���ಾದ, ರಚ�ೆ�ಾದ ಆ�ಾರಗ��ಂತ ಮೃದು�ಾದ ಆ�ಾರಗ��ೆ ಆದ��ೆ

⇒ ಹಲು�ಗಳನು� ರುಬು�ವ�ದು

⇒ ಹಲು�ಗಳ ಬಣ�

⇒ ದು�ಾ�ಸ�ೆ

⇒ �ಾ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಸುತ�ಲೂ ಸ���ಸುವ ಸೂಕಷ್��ೆ

ಮೂಲ �ೌ�ಕ  ಆ�ೈ�ೆ  ಮತು� ಟೂತ್ ಬ��ಂಗ್ 

ಪ�� ಮಗು ಶುದ� ಮತು� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ಾ��ೆ ಅಹ��ಾ��ೆ. ಪ�� ಮಗು��ೆ ಮೂಲ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಜ�ೆಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು 

�ಾಕಷು� �ೆಚು�ವ� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಅಗತ��ಲ�. ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ �ೈ �ೊ�ೆಯುವಂ�ೆ�ೕ, ಮಗು�ನ �ಾ�ಯನು� 
ಸ��ೊ��ಸುವ�ದನು� �ನಚ�ಯ�� �ೇ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಮೂಲ �ಾ�ಯ ಆ�ೈ�ೆ ಮತು� ಹಲು�ಜು�ವ ��ೇ�ಶನಗಳ� 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� 

�ಾ�ಾಗ :  

o �ೈನಂ�ನ, �ನ�ೆ� 2-3 �ಾ� ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೈನಂ�ನ / ಟ / �ಂ�ಗಳ ನಂತರ ಅಥ�ಾ ಎಚ�ರ�ಾದ

ನಂತರ ಮತು� ಮಲಗುವ �ದಲು.

�ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ 
�ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ೌ�ಕ 
�ೈಮ�ಲ� ಮತು� ಹಲು�ಜು�ವ 
�ನಚ�ಯನು� ಪ�ಚ��. �ದಲ 
ಹಲು� �ಾ���ೊಂ�ಾಗ, ಮಗು 
ಹಲು�ಜ�ಲು �ದ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಯ 
�ೈಮ�ಲ� ಇನೂ� �ೇಗ ಆಗಬಹುದು.
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�ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು :  

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ� �ೋಳ�ಗಳ�� ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಮ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ �ಾ�ನದ�� ಅವರನು� �ೇರ�ಾ� ಇ��.

o ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್, �ಂಗರ್ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ �ೆಚ��ನ ಬ�ೆ��ಂದ ಶುದ� �ೕರನು� ಬಳ�.

o ಮಗು��ೆ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� �ೋ�� ಮತು� ಅದನು� �ೕ���ಾರ�ೆ�ಂ��ೆ �ೕರು��ೆ, �ಾ� �ಾಕುವ�ದು ಅಥ�ಾ

ಕಚು�ವ�ದ�ಾ�� ಅ���. (ಮಗು�ನ �ಾ� ಸ��ೊ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ �ದಲು ಇದು ಹಲವ� �ಾ� ಆಗ�ೇ�ಾಗಬಹುದು.)

o ಮಗು ��ೕ�ಾರವನು� �ೋ��ದಂ�ೆ, ಕ��ೕಣ ಅವಳ ತು�ಗಳ�, �ಾ��ೆ, �ೆ�ೆ�ಯ �ಾ�ೆಟ್� ಮತು� ಒ��ದ ಹಲು�ಗಳ� ಮತು�

ಒಸಡುಗಳನು� ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� ಮ�ಾಜ್ �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��. ಇದು �ದ��ೆ (5-10 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ�) ಅಥ�ಾ 2

��ಷಗಳವ�ೆ�ೆ ಬಹಳ ಸಂ�ಪ��ಾ�ರಬಹುದು.

o ಹಗ�ನ�� ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ���.

o �ಾ�ಯನು� ಸ�ಚ್ to �ೊ�ಸ�ೇ�ಾ�ಾಗ ಇತರ ಘಟ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಅ�ಾ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ �ಾಂ� ನಂತರ).

 �ಾ���ಕ�ಾ�, ಮಕ���ೆ ಪ���ನ ಕ�ಷ� ಮೂರು �ಾ� ಸ��ಾದ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಡ�ೇಕು. ��ೇಷ 

ಅಗತ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆ�ಾ�� ಆ�ೈ�ೆಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಪ���ಂದು . ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� 

ಸ��ೊ��ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾಂ�ೆಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಬಹುದು, 

ಅವ�ಗಳ� ಆ�ಾರವನು� ಅನುಸ�� �ೇಗ�ೆ ಮಲ�ದ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯ�� ಆ�ಾರವನು� �ಡುತ��ೆ.  

1-2-3 �ೇಮ್ 3 8

ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ�, �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಂ��ೆ ಅಸ�ಸ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ�ತ �ೌ�ಕ 

ಆ�ೈ�ೆ ಅನುಭವಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ 

ಸ�ಾಯಕ ��ಾನ�ಾ��ೆ. �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ�ದ �ನಚ�ಯ�� ಮಗು��ೆ ತಮ� �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವರ �ೕ�ೆ ನಂ��ೆ ಮೂ�ಸಲು ಈ ಆಟ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಸ�ಶ� ಅಥ�ಾ 

ಅನುಭವವ� ಎಂ�ಗೂ “3” ಅನು� �ೕರುವ��ಲ� ಎಂದು ಅವರು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. 

��ೇ�ಶನಗಳ�: 

① ಮಗು��ೆ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� �ೋ��.

② ಮಗು��ೆ �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾದ �ೇಹದ ಪ��ೇಶವನು� ಸ����

(ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ತು�ಗಳ�, �ೈ, ಭುಜ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಳ�ೆ).

③ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ��ಂ��ನ ಪ�� ಸ�ಶ��ಾ��, ಮಗು��ೆ “1-2-3” ಎಂದು

�ೋ�ಾ� ಎ��. 4 �ೆ� ಎಂ�ಗೂ ಎ�ಸ�ೇ�!

④ 3 “3” ನ�� ಸ���ಸುವ�ದು �ಲು�ತ��ೆ ಮತು� ಮಗು�ನ �ೇಹ�ಂದ ಕುಂಚ ಅಥ�ಾ

ಬ�ೆ�ಯನು� �ೆ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

⑤ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ಮ�ೆ� ಮಗು�ನ �ೇಹದ �ೕ�ೆ ಇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ಅ�ೇ �ೇಹದ �ಾಗ ಅಥ�ಾ ಗು��ೆ ಸ�ಲ� ಹ��ರದ���ೆ -

�ಾ�ಯ ಒಳ�ೆ) ಮತು� ಎ��ೆ ಮ�ೆ� “1-2-3” �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ.

⑥ ಮಗು ಅನುಮ��ದಂ�ೆ ಈ ಪ����ಯನು� ಪ�ನ�ಾವ���, �ಾ�ಯ ಒಳ�ಾಗ�ೆ� ಹ��ರ�ಾಗುವ�ದು.

⑦ ಒ�� �ಾ�ಯ��, ಈ ಪ����ಯು ಒಂ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾ��ೆ, �ೆ�ೆ� ಮತು� ಹಲು�ಗಳನು� ಸ���ಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಹಲು�ಜು��ಾಗ “1-2-

3” ಎಂದು �ೋ�ಾ� ಎ��.

⑧ ಸು�ವ�: ಸ�ಶ�ವನು� ಸಂ�ಪ��ೊ�ಸಲು ತ��ತ�ಾ� ಎ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ರಂ��. ಮಗು ಅನುಮ��ದಂ�ೆ, ಕ��ೕಣ �ೆಚು�

��ಾನ�ಾ� ಎ�ಸಲು �ಾ�ರಂ�� (“1… 2… 3…” → “1 ……… 2 …… .. 3 …….” → “1 …………………. 2 ………. ……… .. 3 ……………… 

”. 
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ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ� �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ�ತ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ 

ಅನುಭವ �ೊಂ�ರುವವ��ೆ, ಅನುಭವವನು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ಡಲು ಸಣ� ಶು��ೊ�ಸು��ೆಯನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�.  

ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೌತ್  ಮತು� ಹಲು�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 

① �ೈ �ೊ�. �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���ೆ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� (�ಾ� / ಹಲು� ಸ��ೊ��ಸುವ) �ಾ��ೆಯಂ�ೆ �ೆಲವ� �ೕ�ಯ �ೆಂಬಲ 

(ಕ�ಷ��ಂದ ಒಟು�) ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಸ��ಾದ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಪ���ನ ಮತು� ಪ�� ಮಗು��ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

② ಸೃಜನ�ೕಲ�ಾ�. ಪ�� ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಸಂ�ೇದ�ಾ ಆದ��ೆಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವ ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ ಆ���ಾ�.

ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ ��ಯಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ, ಕ�� ಮತು� ದಪ��ಾದ �ಾ�ಂಡಲ್ �ೊಂ�ರುವದನು� ಆ��. �ೕಮ್ 

ಅಥ�ಾ �ೇಪ್ ಬಳ� �ಾ�ಂಡಲ್ ಅನು� ದಪ��ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬ�ಷ್ ಅನು� �ಾಪ���. ಮಗುವ� ಕುಂಚಗಳ ಇಷ�ವನು� 

�ೋ�ಸ�ದ��ೆ, ಬದ��ೆ ಬ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆರಳ� ಕುಂಚವನು� ಪ�ಯ���.

③ �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕ�. ಮಗು��ೆ ಪ���ನ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� �ಾ��ೆಯಂ�ೆ �ಾಗವ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಗವ�ಸಲು �ಾಕಷು� 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಅನುಮ��. ಮಗುವ� ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ ಅನು� �ೆ�ಾ�� ಬಳಸುವ�ದ�ಂದ, ಈ �ನಚ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� 

�ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ ಅವನು ಈ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಸ�ತಃ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

④ ��ಾನ ಮತು� ಸಂ�ಪ�. �ದಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಸಂ�ೕ�ಸಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ, ಸಣ� ಅನುಭವಗಳನು� 

�ೕ� ಮತು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ ಒಳ�ಾಗದ�� ��ಾನ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾ�. ಮಗು �ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಖ�ೆ� ಸ�ಶ�ವನು� 

ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�. ಅವಳ� ಸ���ೊಳ�ಬಲ�ದನು� �ೌರ�� ಮತು� ಅವರ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� �ನಚ�ಯ ಉದ� ಮತು� 

ಗುಣಮಟ�ವನು� ಕ��ೕಣ �ೆ�ೆ��ೊ��.

⑤ �ಾ��ಂದ �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇ�. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಸ���ಸಲು ಗ��ಸುವ��ಲ�. �ೈ ಮತು� �ೋಳ�ಗಳಂತಹ �ೇಹದ 

ಇತರ �ಾಗಗ��ೆ �ದಲು ಸ�ಶ� / ಮ�ಾಜ್ �ೕಡುವ�ದು ಮತು� ಕ��ೕಣ ಮುಖ ಮತು� �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾದ ತಂತ��ಾ��ೆ. ಮಗುವ� ಏನು ಸ�ಸಬಲ�ದು ಎಂಬುದನು� �ೌರ�� ಮತು� ಅವರ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� �ನಚ�ಯ ಉದ� 

ಮತು� ಗುಣಮಟ�ವನು� ಕ��ೕಣ �ೆ�ೆ��ೊ��.

⑥ ಆನಂ��. ಪ�� �ಾ�ಯೂ ತ�ಾ�ೆ�ಾ�ರುವ ಮೂಲಕ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಆನಂ��. ��ಾನ�ಾ� �ೋಗುವ�ದು ಮತು� ಪ�� 

ಕಷ್ಣದ�� ಮಗು��ೆ ಸ�ಸಬಲ�ದ�ನು� �ೌರ�ಸುವ�ದು ಸಹ �ಷಯಗಳನು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

⑦ ಆ�ೋಗ�ಕರ ಆ��ಗಳನು� �ೕ�. ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗ��ೆ �ಾ��ಾರಕ�ಾದ �ಾಕಷು� ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �� ಆ�ಾರ 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕಯಗ��ೆ ಮಗು�ನ ಒಡು���ೆಯನು� ���ೊ�� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಸಕ��ೆ).

⑧ �ಾಟ�ಗಳನು� ���ೊ��. �ೕಘ��ಾಲದವ�ೆ�ೆ �ಾಟ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ಮಕ�ಳ� ಹಲು� ಹುಟು�ವ�ದು �ೆಚು�. ಮಗು��ೆ 

��ಾ�ಂ��ಾ� �ಾಟ�ಯ ಅಗತ��ದ��ೆ, �ಾಲು ಅಥ�ಾ ಸೂತ�ದ ಬದಲು �ೕರನು� �ೕಡಲು ಪ�ಯ��� - ಅವಳ� �ಾಲು ಅಥ�ಾ 

�ಾಟ�ಯ ಸೂತ�ವನು� ಕು�ದ ನಂತರ �ೇರ�ಾ� ಅವಳ �ಾ�ಯನು� ಸ��ೊ���.

⑨ ದಂತ�ೈದ�ರನು� ಹುಡು�. ಮಗು ತನ� �ದಲ ಹಲು� �ಾ���ೊಂಡ ತಕಷ್ಣ ದಂತ�ೈದ�ರನು� (ಹಲು� / �ಾ� �ೈದ�ರನು�)

�ೋಡ�ೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಪ�� ಮಗು��ೆ ವಷ���ೕ �ಯ�ತ�ಾ� ಹ��ನ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಈ �ೕ��ಾ�,

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಉದ���ದ�ೆ, ಅವ� ಗಂ�ೕರ�ಾಗುವ �ದಲು ಅವ�ಗಳನು� �ೕಘ��ಾ� ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು.
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9 ಎಂ: �ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರಗಳ� ಪ�� 

�ಾ�ಾನ�  �ಾಟಲ್  �ೕ�ಂಗ್  ಸಮ�ೆ�ಗಳ�  ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ�  ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ  ಪ��ಾರಗಳ�

�ಪ�ಲ್ ಹ��ನ ಪ��ಾಣ ತುಂ�ಾ 

�ೇಗ�ಾ��ೆ 

o ��ಾನಗ�ಯ ಹ���ೆ �ೇಗವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಹ�ವನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ಪಕ�ದ�� ಮಲಗುವ�ದು, �ೇರ�ಾ�

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು)

o �ಾಟ�ಯನು� ಅಡ��ಾ� ��ದು�ೊ�� - ಲಂಬ�ಾ� ��ಯುವ�ದನು� ತ���

o ��ಾನಗ�ಯ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್ ಬಳ� (ಸಣ� ರಂಧ�, ಸಣ� ಅಳ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�)

�ಪ�ಲ್ ಹ��ನ ಪ��ಾಣ ತುಂ�ಾ 

��ಾನ�ಾ��ೆ 

o �ೇಗ�ಾದ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್ ಬಳ� (�ೊಡ� ರಂಧ�, �ೊಡ� ಅಳ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (�ೊ��ಲು �ಾ�ನ)

o �ಾಟ�ಯನು� ಸ�ಲ� �ೆಚು� ಲಂಬ�ಾ� ��ದು�ೊ��

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 30 ��ಷಗ��ಂತ 

�ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ�� ಮಗು�ನ �ೌಶಲ�ಗ��ೆ

�ೊಂ��ೆ�ಾಗದ ಹ��ನ ಪ��ಾಣವ� �ೕಘ�, ಕ�� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಂಡ�ೆ �ಾಕಷು� ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಮ��

o ಹಗಲು ಮತು� �ಾ����ೕ ಸಣ�, �ೆಚು� ಆ�ಾ� �ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�

o ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಮತು� ಆ�ಾರದ ಪ��ಾಣವನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ

�ಾತ�ಾ�, �ಾ� ಮತು� ನ��.

�ೕ�ಂಗ್ �ಾಡು�ಾಗ ಗ��� 

�ಾಡ�ೇ� 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9�ೆ)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಹ��ನ �ೇಗ ಅಥ�ಾ

��ಾನವ� ��ಾ�ೆ�ೊಂಡ  ಮಗು��ೆ �ೊಂದಲವನು� ಉಂಟು �ಾಡುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�� (ಬ��ಂಗ್, �ಾ��ಂಗ್, �ಾ�ಂಗ್)

o ಮಗು �ಾಂತ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವವ�ೆ�ೆ �ತ�ಾದ ಉಪ�ಾಮಕವನು� �ೕ�

ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ���ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು�ನ �ಾಗರೂಕ�ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o ಹ�ವ� ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಹ�ವ� ತುಂ�ಾ �ೇಗ  ಅಥ�ಾ

��ಾನ�ಾ�ದ��ೆ ಇದು ಮಗು�ನ ಹ�ಾ�ೆ, ಒತ�ಡ ಮತು� ದ���ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಮತು� ಪ�ಣ��ಾ��ಾ�ಗ ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ

9L-2)

o ಒಳ�ೊಳ����ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರ �ೕಡುವ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�, �ಾ�

ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� ಎಚ�ರ�ೊಳ��ವ / ಎಚ��ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9K)

ಆ�ಾರ ���ಸು�ಾಗ 

ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ

ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)
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ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ೊಂ�� — ಆ�ಾ� �ೆ ��ಾನ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್ ಬಳಸುವ

��ಾನ ದರವ� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ

o ��ಾನಗ�ಯ ಹ���ೆ �ೇ�ಂಗ್ ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಮಗು��ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�� (ಬ��ಂಗ್, �ಾ��ಂಗ್, �ಾ�ಂಗ್)

o ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� �ೊ�ೆಯ ಉ�ಾಯ�ಾ� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9E)

�ಾಟ�ಗಳನು� ��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಹ��ನ �ೇಗ ಅಥ�ಾ ��ಾನ

→ ��ಾ�ೆ�ೊಂಡ, ಒತ�ಡ�ಂದ ಕೂ�ದ ಮಗು ಮತು� �ಾಟಲ್ ��ಾಕರ�ೆ

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ�ರುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ�

(ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o �ೇ�ೆ �ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಎರಡನೂ� ಬಳ�

o ಬಲವಂತ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ �ಾಡುವ�ದನು� ತ���

ಆ�ಾ� �ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಗಳ 

ನಂತರ ಉಗುಳ�ವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ

ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಅ� �ೇಗ�ಾ� ಹ�ವ� →
ಉಗುಳ�ವ�ದನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ�ರುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ�

(ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಅ��ಾ�  ���ಸುವ�ದನು� ತ���

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ಬ��ಂಗ್ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� ಅನುಸ�� ಮಗುವನು� ಕ�ಷ� 20 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಲ �ೆಟ��ೆ

ಇ��

o ಉಗುಳ�ವ�ದನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ ಉಪ�ಾಮಕವನು� �ೕ�

o �ೕ�ಂಗ್ ನಂತರ �ೇರ�ಾ� �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈ ಇಡುವ�ದನು� ತ���

o ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� �ೊ�ೆಯ ಉ�ಾಯ�ಾ� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9E)

�ಾ�ಾನ� ಕಪ್ ನ�� ಕು�ಯುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯು�ಾಗ 

�ೆಮು�ವ�ದು, �ೆಲು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ 

ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ತ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಮುಖ ಮತು� ಗಲ� �ೆಲ�ೆ�

ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1)

o ಮಗು��ೆ ��ಯುವ�ದ�ಾ�� ಸುಲಭ�ಾದ ಸಣ� �ಾತ�ದ ಕಪ್ಗಳನು� ಬಳ�

o ಮಗು��ೆ ಏಕ, ಸಣ� �ಪ್ಗಳನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ ಮತು� ಒದ�ಸುವ �ೆಂಬಲವನು� �ೕ�

o ಒಂದು ಕಪ್ನ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ���ಡ್ ಅನು� �ೕ�

o ಕಪ್ ನ�� ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಸಣ�, �ಂಗಲ್ �ಪ್� ಮತು� ��ಾನಗ�ಯ ಕು�ಯು��ೆಯನು� ��ೕ�ಾ���

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9E)

ಕಪ್ �ಂದ ���ಡ್ ನು�  o ಕಪ್ ನ�� ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�
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�ೊರ�ಾಕುವ�ದು o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಇಂದ ಕು���

o ಒಂದು ಕಪ್ನ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ���ಡ್ ನು� �ೕ�

o ಒಂದು ಕಪ್ ನು� ಸ��ಾ� ಬಳಸು�ಾಗ ಮತು� ದ�ವವನು� ಡಂಪ್ �ಾಡ��ಾ�ಗ ಮಗು��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ

ಪ�����ಯನು� �ೕ� (“�ಮ� ಕಪ್�ಂದ ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ ಕು�ಯುವ�ದು, ಅ�ೆಲ್.”)

ಕಪ್ ನ��  �ಾ��ೆ ಅಂ��ೊಳ��ವ�ದು 

o ಉತ�ಮ �ೇಹದ ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡುವ ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ

��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಮಗು��ೆ ಏಕ, ಸಣ� �ಪ್ಗಳನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ ಮತು� ಒದ�ಸುವ �ೆಂಬಲವನು� �ೕ�

o ಕಪ್ ನ��  ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� ಸ�ಲ� ಪ�ಗ�� ಅಥ�ಾ �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾದ ���ಡ್� ಕ��ೕಣ�ಾ�

��ಾನ�ೊ�ಸಲು ಪ�ಗ��- ಮಗು �ೆಚು� ಆತ���ಾ�ಸ ಮತು� ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ��

ಯಶ���ಾಗುವ�ದ�ಂದ ದಪ�ವನು� ಕ��ೕಣ ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ನು� 

ದೂರ ತಳ��ವ�ದು – ಕಪ್ ನು�  

��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o �ೇ�ೆ ಕಪ್ ಬಳ�

o ಕು�ಯುವ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ��

o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ �ಂದ ಕು���

o ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾಗಲು (ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ) ಅವ�ಗಳ�� ದ�ವ�ಲ�ದ ಕಪ್

ಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�)

�ಾ�ಾನ� ಸೂ�ನ್ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

ಕು��ಯ�� �ೇರ�ಾ� 

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ� 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ� ವಯಸು� ಇ�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� ಸೂ�ನ್ �ೕ�ಂಗ್ �ೆ ಅಗತ��ಾದ

ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಗಮ��. (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6)

o �ೇಹದ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ

ಒಂದ�ೆ� �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾಪ��� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ ಕು��, �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ ಆಸನ ವ�ವ� �ೆಯನು� ಬಳ�

o ಊಟದ �ೊರ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೈ�ಕ ಶ��ಯನು� �ೆ�ೆಸಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು�

�ೕ�

o ಊಟವ� 30 ��ಷಗ��ಂತ �ೆ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

o ಆ�ಾಸ�ಂ�ಾ� ಮಗು��ೆ  �ಾ��ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಎದು�ಾ�ದ��ೆ ಆಗ  ಮಗು��ೆ �ಾವ ಪ��ಾಣದ��

ಊಟ �ೕಡ�ೇಕು ಎಂದು �ೕವ� �ಧ���.

ಚಮಚ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯುವ�ದು 

ಸಂಭ�ಸುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ 

ಅಸಮಂಜಸ�ಾ��ೆ 

o ಒಣ ಚಮಚ�ೊಂ��ೆ ಊಟವನು� �ಾ�ರಂ��. ಮಗು ಒಣ ಚಮಚವನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾಗ, ಚಮಚವನು�

ಆ�ಾರದ�� ಅ�� ನಂತರ ಅವರು ��ೕಕ��ದಂ�ೆ ಪ��ಾಣವನು� �ೆ���.

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗ��ಾ�

�ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ��, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ಾಪ��� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ

ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1, ��ಾಗ 1)
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o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸಲು ಊಟ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ ಚಮಚಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು

ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಚಮಚ�ಂದ ����

o �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಬಳ�

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೊಂದಲವನು� ಕ�� �ಾ� (ಮಗುವನು� �ಾಯ��ರತ �ೊಠ�ಗಳ� ಮತು�

�ಾಕಷು� ಜನ�ಂದ ದೂರ���, ಶಬ�ವನು� ಕ�� �ಾ�, ಮಂದ �ೆಳಕು)

o ಬಲವಂತ�ಾ� ���ಸುವ�ದನು� ತ���

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 30 ��ಷಗ��ಂತ 

�ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1,

��ಾಗ 1)

o ಸಣ�, �ೆಚು� ಆ�ಾ� �ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೕ�

o ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಮತು� �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ

�ಾತ�ಾ�, �ಾ� ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಮಗು�ನ ಯಶಸ�ನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9I)

o ಪ�ಸು�ತ ರಚ�ೆಯು ಸ�ಾ�ನ�ಾ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು��ಂದ ಗಮ�ಾಹ� ಪ��ಾಣದ ಶ�ಮ

ಅಗತ��ದ��ೆ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ

��ಾ�ಸವನು� �ೕಡುವ�ದು) (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

ಚಮಚವನು� ಗ����ಾ�ಸುವ�ದು 

ಅಥ�ಾ ��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಬಳ�

o ಆ�ಾರದ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ��

o ಚಮಚ�ಂದ �ನು�ವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗುವ� ಸ�ತಃ  �ಾ�ೇ  �ೇ�ಸಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಶಮನ�ೊ�ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�, �ಾ�, ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

ಆ�ಾರ ���ಸುವ��ಾಗ 

ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು �ೆಮು�ವ�ದು 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ತ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಮುಖ ಮತು� ಗಲ� �ೆಲ�ೆ�

ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1,

��ಾಗ 1)

o ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ಸು��ದ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ��

o ಸಣ� ಆ�ಾರದ ತುತ�ನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧ 9L-3)

o �ಕ�, ಒಂ�ೇ ಕಚು���ೆ, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ದರ ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ

ತುತು�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗ��ಾ� ��ೕ�ಾ���

o ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� �ೕಡುವ�ದು)
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�ಾ�ಾನ� �ೆಲ್�-�ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

�ೈ�ಕ, ದೃ�� ಅಥ�ಾ ಅ��ನ 

�ೌಬ�ಲ��ಂ�ಾ� �ಾ�ೆ�, �ೌಲ್ / 

� �ೇಟ್, ಕಪ್ ಅನು� ಪ��ೇ�ಸುವ�ದು ಕಷ� 

o ಮಗು ಸೂಕ� ವಯಸು� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� ಚಮಚ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ��

�ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6)

o �ೇಹದ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1) �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾಪ���

o �ೇ�ೆ ಕು��, �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ ಆಸನ ವ�ವ� �ೆಯನು� ಬಳ�

o ಮಗು�ನ ���ಷ� ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�, � �ೇಟ್� ಮತು� ಬಟ�ಲುಗಳನು�

�ೊಂ�� (ಅನುಬಂಧ 9G)

o �ೕ�ೆ��ೆ ಅಂ��ೊಳ��ವ ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� � �ೇಟ್� ಬಳ� ಮತು� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಸುಲಭ�ಾ�

ಕದಲುವ��ಲ�

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಹುಡುಕಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಅಂಚುಗ��ೆಂ��ೆ �ಾ�ಟ್�, � �ೇಟ್

ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ನ್ಗಳನು� ಬಳ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ನು�ವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

ಆ�ಾ� �ೆ �ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� 

�ಡುವ�ದು 

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಚಮಚಗಳನು� ಬಳ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಚಮಚ�ಂದ ����

o �ೇ�ೆ ಚಮಚವನು� ಬಳ� - ಮಗು��ೆ ಸಣ� �ಾತ� ಅಥ�ಾ ಹಗುರ�ಾದ ತೂಕ �ೇ�ಾಗಬಹುದು

(ಅನುಬಂಧ 9H)

o ಒಂ�ೇ  ಚಮಚದ�� ಒಂ�ೇ  ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�

o ಚಮಚ�ೆ� ಅಂ��ೊಳ��ವ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� �ಾ��ೊಳ�ದ ಆ�ಾರ �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� �ೕ�

o ಮಗುವ� ಚಮಚವನು� ಸ��ಾ� ಬಳಸು�ಾಗ ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಯನು� �ೕ� (�ಾಹ್,

�ೕನು ಚಮ�ೆ�ಂದ ಸ��ಾ� �ನು���� �ೇಯ, ಮಗು...ಗುಡ್)

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 30 ��ಷಗ��ಂತ 

�ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1)

o ಸಣ�, �ೆಚು� ಆ�ಾ� �ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೕ�

o ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಮತು� �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ

�ಾತ�ಾ�, �ಾ� ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ಮಗು�ನ ಯಶಸ�ನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�, � �ೇಟ್� ಮತು�

ಬಟ�ಲುಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9I)

ಸ�ಯಂ ಆ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� 

��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� 9L-2)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಬಳ�

o ಚಮಚ�ಂದ �ನು�ವ�ದು ಮತು� ತಮ�ಷ��ೆ� �ಾ�ೇ  ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ

ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ ಇತರರು ತಮ�ಷ��ೆ� �ಾವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋಡಲು

ಮಗು��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�
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o �ೕ�ಂಗ್ ಮಗು��ೆ �ೆಂಬಲ �ೕ�, ಪ����ಯ�� �ೆಚು� �ಾಗವ�ಸಲು ಕ��ೕಣ ಅವರನು�

��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ

ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ 

ಉ�ರುಗ��ವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ತ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಮುಖ ಮತು� ಗಲ� �ೆಲ�ೆ�

ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಸಣ�, ಒಂದು ತುತು�, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ದರ ಮತು�

ತುತು�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗಳನು� ��ೕ�ಾ���

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� ಕತ���

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು)

�ಾಮನ್ �ೆನ�� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

��ನ� �ೆಕ��ರ್  ಅಥ�ಾ ರು�ಗ��ೆ 

ಪ�ವ��ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ನ 

ಸಂಗ��ಾ��ೆ 

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ��) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಆನಂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ

ರು�ಗಳನು� �ೕ�  

o ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಒಂದು �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಮಳವನು� �ೕ�

o ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ ಅಥ�ಾ ರು�ಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮ ಮತು� ಆಸ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ ಅಥ�ಾ ರು�ಗಳನು� ಅ�ೇಕ

ಊಟಗಳ�� �ೆ�ಾ�� �ೕ�

o ಇತರರು �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಮತು� ರು�ಗಳನು� �ನು�ವ�ದನು� �ೋಡಲು ಮಗು��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಬಲವಂತ�ಾ� ���ಸುವ�ದನು� ತ���

o �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಮಳವನು� ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ ಊಟದ ಸಮಯದ �ನಚ�ಯ�� �ಾವ��ೇ

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡುವ�ದನು� ತ���

ಮಗು ಆ�ಾರವನು� ಮುಟ�ಲು 

ಬಯಸುವ��ಲ� 

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ��) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಊಟ�ೆ� �ೊರ�ಾ� ತನ� �ೈಗ�ಂದ ��ನ� �ೆಕ��ರ್ ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮಗು��ೆ ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು

ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ� (� �ೇ-�ೋಹ್, �ಾ�ಂಡ್ � �ೇ, �ಾಟರ್ � �ೇ, �ೇಂಟ್, ಇ�ಾ��.)

o ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸುವ�ದ�ಾ�� ಮಗು��ೆ ಬಳಸ�ೇ�ಾದ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ೕ�

o ಅವರು �ದ��ಾ�ಲ���ಾ�ಗ ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು ಮಗುವನು� ಒ�ಾ��ಸುವ�ದನು� ತ���

ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ 

ಉ�ರುಗ��ವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ�; ಅದು ಘಟ�ೆಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�ರುತ��ೆ)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

o ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ� (ಸ���ಸುವ�ದು, �ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ)

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು�  �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�
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ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು) 

�ಾ�ಾನ� �ಾ��ಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ��ೕಕರಣವ� ಅ�ಾನುಕೂಲ�ಾ��ೆ 

(ಮಗು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವ��ೆ) 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾಗಲು ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವನು� (�ಂಬುಗಳ�, ಕುಶನ್�, �ಟ್ �ೆಸ್� ಇ�ಾ��ಗಳನು�

ಬಳ�) �ಾಪ���

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ� (ಮಗು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು)

ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕು���ೆಯನು� ಒಂದು 

ಬ��ೆ �ರು�ಸುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗು�ನ �� ಮತು� �ಾಲುವ ಭುಜದ ನಡು�ೆ ಸಣ� ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಬಳ�

o �� �ೈನ್ �ಾ�ನದ�� ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು U -ಆ�ಾರದ �ಂಬನು� ಬಳ�

o ಮಗುವನು� ಮರು�ಾ�ನ�ೆ� ತ��� ಅದ�ಂದ ಅದರ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ನ��ರುತ��ೆ

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕು���ೆಯನು� �ೕ�ಂಗ್ 

ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಶದ ಕ�ೆ�ೆ 

�ರು�ಸುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗು�ನ ಕು���ೆ�ೆ ಸು���ೊಳ��ವಂತಹ ಸಣ� ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಬಳ�

o �� �ೈನ್ �ಾ�ನದ�� ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು U -ಆ�ಾರದ �ಂಬನು� ಬಳ�

o ಕು��ಯನು� �ೆಚು� �ೇರ�ಾದ �ಾ�ನ�ೆ� �ೊಂ��

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

 ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕ��ನ ಎ�ೆಯ ಕ�ೆ�ೆ 

�ರು�ಸುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗು��ೆ �ೆ��ನ �ೇಹದ �ೆಂಬಲ�ಾ�� �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇಬಲ್ �ೇ��

o ಕು��ಯನು� �ೆಚು� ಒರ�ದ �ಾ�ನ�ೆ� �ೊಂ��

o ಮಗು ಮತು� ಕು��ಯ ಸುತ�ಲೂ (�ೊ�ೆ� ಮತು� ಆಮ್� �ಟ್ ಗಳ  ನಡು�ೆ) ಟ�ೆಲ್, �ಾ�ಂ�ೆಟ್  ಅಥ�ಾ

ಪ��ಯನು� ಕ���ೊ�� ಮತು� ��ಾನ�ಾ� ಅವನ �ೇಹವನು� ಸ��ಾದ ಮಧ� �ೇ�ೆಯ �ಾ�ನ�ೆ�

ಎ�ೆ��

o �� �ೈನ್, �ಾವ�ಡ್�-�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ನದ�� ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು U -ಆ�ಾರದ �ಂಬನು�

ಬಳ�

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

�ೇಹವ� ಒಂದು ಬ��ೆ �ಾಗು��ೆ 
o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�
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o ಸು���ೊಳ��ವಂತ �ಾ�ಂ�ೇಟ್ / ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ �ೕಮ್ ಬಳ� ಮತು� �ಾಗುವ  ಮಗು�ನ

�ೇಹದ ಬ�ಯ�� ಇ�� (�ೆ��ಕ್ ಇಂದ ಆಮ್� �ಟ್ ಉದ��ೆ�)

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

�ೇಹವನು� �ಂದ�ೆ� ಎ�ೆದು  �� 

�ಾಡುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ೊಂಟವನು� �ಾ�� ಮತು� ಅವನ ತ�ೆ ಮತು�  ಸ�ಲ� ಗಲ�ವನು�

��ದು�ೊಂಡು ಮಗು�ನ ಭುಜಗಳನು� ಮತು� �ಂದ�ೆ� ಮುಂದ�ೆ� ಇ�� (ಮಗುವನು� ���ದ��ೆ)

o �ೆಚು�ವ� ಪ��ೋದ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ��

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನ�ಂದ 

�ಾ��ೕಳ�ವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ೇಹದ �ೆ��ನ �ೆಂಬಲ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ��ೆ ಹ��ರ�ರುವ �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇಬಲ್ �ೇ��

o ಕು��ಯ�� �ೕಟ್ �ೆಲ್� ಬಳ� (ಒಂದು ಆ���ಾ�ದ�)

o �ಾರು��ೆಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು ಮಗು�ನ ಆಸನದ�� ��ಡ್ ಅಲ�ದ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳ�

o ಅದರ �ೊಂಟವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಮಗು�ನ �ಣ�ಾಲುಗಳ �ೆಳ�ೆ ಸಣ� ಸು���ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಮ��ದ

�ಾ�ಂ�ೆಟ್ / ಟ�ೆಲ್ ಬಳ�

o ಮಗು�ನ �ೊ�ೆಯ ನಡು�ೆ ��ಲ್ ಟ�ೆಲ್ / �ಾ�ಂ�ೆಟ್ / ಕುಶನ್ ಬಳ�

o ಮಗು��ೆ �ಾಕಷು� ಪ�ಟ್ ಸ�ೕಟ್� ಇ�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

ಮಗು�ನ �ಾದಗಳನು� �ೆಲದ �ೕ�ೆ 

ಇಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಟ್ �ೆಸ್� 

�ಾಡುವ�ದು �ಾಧ��ಲ� 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ಟ್ ಸ�ೕಟ್ �ನು� �ೊಂ�� ಇದ�ಂದ ಮಗು�ನ ಸಂಪ�ಣ� �ಾಲು �ೕ�ೆ��ಂ��ೆ ಸಂಪಕ�ವನು�

�ಾಡುತ��ೆ

o ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಟ್ ಸ�ೕಟ್ �ನು� �ೇ�� ಅಥ�ಾ �ಾಪ��� (ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಮರ, �ೆ���ೆ, �ಾ�ಕ�ಳ�,

ಇ���ೆಗಳ�, ಬ�ೆಟ್, ಇ�ಾ��) (ಅನುಬಂಧ 9I)

�ಾವ��ೇ ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನ 

ಲಭ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ ���ಷ� 

ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುತ��ೆ 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗುವನು� ಸೂಕ� ಮಟ��ೆ� ಏ�ಸಲು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು ಮ��ದ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ / ಟ�ೆಲ್ / ಕುಶನ್ �ೇ��

(ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾದ ಕು���ೆ)

o ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ �ೆಲದ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗ�ಂದ (�ಾಕ್�, �ಾಡ��ೋಡ್�, �ಾಂ�� �ಾ�ೆ�ೕಟ್ ಇ�ಾ��) ಸೂಕ��ಾ�

ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಆಸನಗಳನು� �ಾ� (ಅನುಬಂಧ 9I)
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�ಾ�ಾನ� ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

��ನ� �ೆಕ��ರ್ ಗ��ೆ 

ಪ�ವ��ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ನದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್  �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ�) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o �ೊಸ, ಗ���ಾದ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ ಸುಲಭ�ಾದ ಆ�ಾರ �ೆಕ��ರ್ ಗಳನು�  �ೕ� ಆ�ಾಮ ಮತು�

ಯಶಸ�ನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

o ಮಗು��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಆನಂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೆಕ್�� ರ್ �ೕ�

o ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅನು� �ೕ�

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮ, ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� �ೌಶಲ�ವನು� �ೆ��ಸಲು ಪ���ನ ಅ�ೇಕ ಊಟಗಳ�� �ೊಸ

�ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಬಲವಂತ�ಾ� ���ಸುವ�ದನು� ತ���

ಆ�ಾರ / ���ಡ್ ಆ�ಾ� �ೆ ಮಗು�ನ 

�ಾ�ಂದ �ೕಳ�ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ� ಬಳಸಲು ಪ�ಯ���

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಂ�ಸುವ ಆ��ೆಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ

ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಚಮಚ ಆ�ಾರ ಮತು� ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆ�ಂ��ೆ �ೆ�ಸ್-�ೌನ್ ತಂತ�ವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಸ�ಲ� ವಯ�ಾ�ದ ಮಗು��ೆ, ಅವರು ಕನ��ಯ ಮುಂ�ೆ ಊಟ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ�����ಯನು�

ಪ�ೆಯ�

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಸಣ�, ಒಂ�ೇ ತುತು�, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ದರ ಮತು�

ತುತು�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗಳನು� ��ೕ�ಾ���

o ಮಗು��ೆ ���ಸು��ದ��ೆ, ಅವನು ��ಾ�ಸಬಲ�ಷು� ಕ�� ದರದ�� ಸಣ� ಕ�ತ ಮತು� �ಪ್ ಗಳನು�

�ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� ಕತ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು�  �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು)

o 

ಆ�ಾರ ���ಸು�ಾಗ o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೆ
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ಉ�ರುಗ��ವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ   

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� ಅದು ಘಟ�ೆಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�ರುತ��ೆ)

o �ೇ�ೆ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ� ಬಳಸಲು ಪ�ಯ���

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಸಣ�, ಒಂ�ೇ ತುತು� ಮತು� �ಪ್�, ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ��ಾನ�ಾ�

�ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ ದರವನು� ��ೕ�ಾ���

o ಮಗು��ೆ ���ಸು��ದ��ೆ, ಅದರ ��ಾ�ಸಬಲ�ಷು� ಕ�� ದರದ�� ಸಣ� ತುತು� ಮತು� �ಪ್ ಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� ಕತ��� ಮತು� ಒಂದು

ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ ಮತು� ���ಡ್ ಗಳನು� �ೕ�

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು)

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� 

ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಅ�ಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗು��ಲ� 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೆ� ಟೂ�ಬ್ �ೋರ್ �ೕ�ಂಗ್ ನ�� ಅ�ಯು��ೆಯಂತಹ ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ�) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o �ೊಸ, ಗ���ಾದ �ೆಕ��ರ್ �ೊ�ೆ�ೆ ಸುಲಭ�ಾದ �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� �ೕ� ಆ�ಾಮ ಮತು� ಯಶಸ�ನು�

�ೆ��ಸುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

o ಮಗು��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಆನಂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮ, ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� �ೌಶಲ�ವನು� �ೆ��ಸಲು ಪ���ನ ಅ�ೇಕ ಊಟಗಳ�� �ೊಸ

�ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಮಗು��ೊಂ��ೆ ���� ಇದ�ಂದ ಇತರರು ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ ಅ�ಯು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಮಗುವ�

�ೋಡಬಹುದು

o ಹಲು�ಗಳ �ೕ�ೆ ಅ�ಯುವ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�� ಉದ��ಾದ, �ಾ�ನ, ಕುರುಕು�ಾದ, ಕರಗಬಲ� �ಂಗರ್ �ಡ್

ಅನು� �ೕ�

o ದವ�ೆಯ ಶ�� ಮತು� ಅ�ಯುವ  �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಮಗು ಸುರ�ತ�ಾ�  “ಕಚ�ಬಹುದು”

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೌಮ� �ಾಪ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕ� (“�ನ್, �ಮ� ಆ�ಾರವನು� ಅ���.”

“�ಮ� ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಯುವ ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ, �ೆ�ೕಸ್!”)

o ಮಗು��ೆ ಉ�ರುಗ��ಸುವ ಅ�ಾಯ �ೆ��ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾಗಲೂ ಊಟದ ಸಮಯದ�� 100%

�ೕ���ಾರ�ೆಯನು� ಒದ��

ಮಗು ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾ� 

ತುಂ���ೊಂ�ರುತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್�ೆ ಪ�ವ��ಸಲು

ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��
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(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)  

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಂ�ಸುವ ಆ��ೆಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ

ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಸಣ�, ಒಂ�ೇ ತುತು� ಮತು� �ಪ್ ಗಳನು� ��ೕ�ಾ���, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ ದರ,

ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಕಚು���ೆ ಮತು� �ಪ್ ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಕತ���

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ ದರವನು� �ೆ��ಸಲು ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೌಮ� �ಾಪ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕ� (“ಸಣ� ತುತು�,.” “ಸಣ� ತುತ�ನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ, ಅ�ಾ�ಾ!”)

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ �ೆಕ��ರ್ �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ �ೆಕ��ರ್ಒದ�ಸುವ�ದು)
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ಅ�ಾ�ಯ 10: �ಾ��ಾ�ನಗಳ� (ಈ �ೈ��ಯ�� ಬಳಸ�ಾದ ��ೇಷ ಪದಗಳ ಪ��)

1. ಅ��ೕಷನ್ (ಮುಖದ): ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗ��ೆ �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಮುಖದ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ�ನಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು 

�ಾವ�ೆಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ನಗು, ಗಂ�ಕು�ವ�ದು , ಆಶ�ಯ�ವನು� �ೋ�ಸಲು 

ಹುಬು�ಗಳನು� �ೆ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೋಪ ಅಥ�ಾ ಹ�ಾ�ೆಯನು� �ೋ�ಸಲು ಕಣು�ಗಳನು� ಒ�ೆಸುವ�ದು ಇ�ಾ��. 

2.  ಆ���ೇಷನ್: ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವ� ಅವ� �ೇ�ದ �ೊ�ೆ��ೆ ಚ�ಸುವ ಬದಲು �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ� �ಾದು�ೋ�ಾಗ. ಇದು 

ಅ�ಾ�ೋಗ�, ಅ�ೌ��ಕ�ೆ, �ಜ��ೕಕರಣ ಮತು� �ಾ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. 

3.  ಅ���ಾ��ಸಮ್: ವ���ಯು �ಕೃತ, ತ�ಾ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಷಯಗಳನು� �ೋಡಲು �ಾರಣ�ಾಗುವ ಕ��ನ ಸಮ�ೆ�. 

4.  ಸ�ನ ಎಂ�ಾ�ೆ��ಂಟ್  (ಊದು��ೆ)  ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ಸ�ನಗಳ� �ೆಚು� �ಾಲು ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ಂದ  ಊ��ೊಳ����ೆ. 

ಕ�ಣ ಮತು� �ೋ��ಂದ ಕೂ��ೆ. 

5.  �ೊ�ಕ್ / �ೋ�ಕ್: ಮಗು��ೆ ಗಮ�ಾಹ��ಾದ �ೊ�ೆ� �ೋವ� ಉಂ�ಾ�ಾಗ ಮತು� ಶಮನ�ೊ�ಸಲು ತುಂ�ಾ 

ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ���ಯನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� 0-3 �ಂಗಳ ವಯ��ನ �ಶುಗಳ�� �ಾಣಬಹುದು ಮತು� �ಾರಣ 

��ದುಬಂ�ಲ�. 

6. ಸತತ �ಪ್�: �ಪ್� ನಡು�ೆ ��ಾಮ�ಲ��ೆ ಬಹು �ಪ್� ಮತು� ದ�ವವನು� ನುಂಗುವ�ದು. 

7. ಸಹ-�ಯಂತ�ಣ :  �ಾವ� �ಾಂತ�ಾಗಲು ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುವ �ೕ� ಇ�ಾ��ೆ. �ಶುಗಳ� ಮತು� 

ಮಕ���ಾ�, ಸಹ-�ಯಂ��ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂದು ಕ�ಸುವ�ದು (ಇ�ೊ�ಬ� ವ����ಂ��ೆ �ಾಂತ�ಾ�ರುವ�ದು) ಇದು 

ಮಕ���ೆ ಸ�ಯಂ �ಾಂತ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂದು ��ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ (ಸ�ಯಂ �ಯಂತ�ಣ). 

8.  �ಾ��ಕಲ್ �ಷುಯಲ್ ಇಂಪ್ �ೇ��ಂಟ್  (��ಐ): �ದು�ನ��ನ ಸಮ�ೆ�ಯು  ವ���ಯ �ೋಡುವ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ 

ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. ಒಬ� ವ���ಯು ಕುರುಡ�ೆಂದು ಇದರ ಅಥ�ವಲ�; �ೇ�ಾದರೂ, ಅವರು ಏನು �ೋಡಬಹುದು ಮತು� 

ಅವರು �ೇ�ೆ �ಷಯಗಳನು� �ೋಡು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದು ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಪ���ಬ� ವ����ೆ ��ನ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

9.  ಸೂಚ�ೆಗಳ�: ಇದು ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಧ��ಗಳ�, �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗ�ಾ��ೆ. �ಶುಗಳ� ತಮ�ೆ 

�ೇ�ಾದ  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ಸಲು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

10.  ಕ�ೊ�ೕ�ಯಲ್ ಆ�ೈ�ೆ: ಆ�ಾರ ಮತು� �ೕರನು� ಒದ�ಸುವಂತಹ ಮಗು�ನ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಮಟ�ದ ಅಗತ�ಗಳನು� 

ಮತು� �ಾ�ನ ಮತು� ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯದಂತಹ ಇತರ �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುವ�ದನು� ಕ�ೊ�ೕ�ಯಲ್ ಆ�ೈ�ೆ ಎನು��ಾ��ೆ. 

11. ಸಂ�ೇದ�ಾತ�ರ�ತ�ೆ: �ೆಚು� ಸೂಕಷ್� ವ���ಯನು� ಕ�� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ ಅಥ�ಾ ���ಷ� ಸಂ�ೇದ�ಾ �ಾ���ೆ 

ಪ�����ಾತ�ಕ�ಾ�ಸುವ ��� ಅಥ�ಾ ಪ����. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಮಗು �ೆಚು� ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಮುಖ�ೆ� 

ಸ�ಶ��ಂದ �ೊಂದ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದ��. �ಾ�ಾನಂತರದ��, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ��ಾನ�ಾ� ಮತು� �ೌರವಯುತ�ಾ� 

ಮಗುವನು� ಮುಖ�ೆ� ಸ���ಸುವ ಮೂಲಕ ಕ�� �ೊಂದ�ೆ�ೊಳ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾ��ೆ. 

12.  �ೆಳವ��ೆಯ �ಳಂಬ ಅಥ�ಾ ಅಂಗ�ೈಕಲ�: 0-8 ವಷ� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಒಂದು ���. 

ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಅ�ೇಕ �ೇತ�ಗಳ�� ��ೕ�ೆಯಂ�ೆ ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾಮಥ��ವನು� ಅ��ಪ�ಸುತ��ೆ. 

13. ಸು�ಾ�ತ ಆ�ಾರ ಪ�ಗ�: �ೊಸ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ನು�ವ ಅಥ�ಾ �ೊಸ ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು� ಕು�ಯುವ ಕ�ೆ�ೆ 

ಮಗು�ನ ಚಲ�ೆಯನು�/ ಆಸ��ಯನು�  ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ೆಂಬ��ಸು��ೆ 
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14. �ೊಡ���ೊಳ�ದ  ಸೂಚ�ೆಗಳ�: ಮಗು ಅಥ�ಾ �ಕ� ಮಗು�ನ ಸಂ�ೇತಗಳ� ಇ�ಾ��ೆ. ಇದು ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ� 

ತುಂ�ದ  ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ� ಪ��ೋ�ಸಲ����ೆ ಮತು� ಅವ�ಗ��ೆ ಊಟ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಇತರ�ೊಂ��ೆ 

ಸಂವಹನ�ಂದ ��ಾಮ �ೇಕು ಎಂದು ಸೂ�ಸುತ��ೆ. 

15. ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುವ �ೕರು��ೆ �ಾದ�: ಮಗು��ೆ �ಾಲು�ಸು�ಾಗ ಅದ�ೆ� ಕು�ಯಲು ಬರ�ೇ ಇ�ಾ�ಗ ಅಥ�ಾ ಕಳ�ೆ 

�ೕರುವ ಲಯ ಇ�ಾ�ಗ. 

16.  �ೊಡ��ೊಳ��ವ  ಸೂಚ�ೆಗಳ�: ಮಗು ಅಥ�ಾ �ಕ� ಮಗು�ನ ಸಂ�ೇತಗಳ�, ಇದು  ಅವರು ಹ���ಂದ ಬಳಲು���ಾ��ೆ, 

ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು ಆಸ�� �ೊಂ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ಸು�ತ ಸಂವಹನಗಳನು� ಆನಂ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಸೂ�ಸುತ��ೆ. 

17. ಎ��ೊ�ೕ�ಸ್: �ಾಯು �ಾಗ� ಮತು� �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಅಂ�ಾಂಶದ ಒಂದು �ಾ�ಪ್. ಇದು ಆ�ಾರ ಮತು� 

ದ�ವ �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ� �ೋಗದಂ�ೆ ತ�ೆಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

18. ಅನ��ಾಳ: ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� ಗಂಟ��ಂದ �ೊ�ೆ��ೆ �ೇ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ಾ�ಯು�ನ �ೊಳ�ೆ. 

19. ��ೇಷ ಸ�ನ��ಾನ (ಇ�): ಇ�� ಮಗು��ೆ ಎ�ೆ �ಾಲು �ಾತ� �ೕಡುವ�ದು. �ಾಮು��ಾ, ಪ�ರಕ, �ೕರು, ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ 

ಇತರ �ಾ�ೕಯಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.6 �ಂಗಳ� ಮತು� ��ಯ ಮಕ���ೆ ಇದನು� ಬಲ�ಾ� ��ಾರಸು 

�ಾಡ�ಾ��ೆ. 

20. ಮುಖದ ಮ�ಾಜ್ ತಂತ�ಗಳ�(�ೇಸ್ �ೌ��ಂಗ್ �ೆ��ಕ್ ಗಳ�): ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮಗು�ನ ಮುಖ ಮತು� �ಾ�ಯ 

�ಾ�ಯುಗಳ �ೆಳವ��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಬಳಸುವ ಮುಖ ಮ�ಾಜ್ ಗಳ�. ಇದನು� ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು 

ಬಳ��ಾಗ, ಅವರು �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯಲು ಮುಖದ �ಾ�ಯುಗಳನು� ���ಸಲು ಮತು� �ದ�ಪ�ಸಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತ��ೆ. 

21. ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು �ಫಲ�ೆ(ಎಫ್ ��): ಒಂದು ಮಗು ತನ�  ವಯ���ೆ ��ೕ��ದಂ�ೆ  �ೆ�ೆಯಲು “�ಫಲ�ಾಗು��ೆ”. ಈ 

ಮಕ���ೆ �ಾ��ೊ�ಗಳನು� �ೆ��ಸಲು ಮತು� �ೆಳವ��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು �ೆಚು�ವ� �ೕ�ಂಗ್�, �ೆ��ನ �ಾ��ೋ� ಆ�ಾರ 

ಮತು� ದ�ವ ಅಥ�ಾ ಟೂ�ಬ್ �ೕ�ಂಗ್ ಗಳಂತಹ �ೆಚು�ವ� �ೌ���ಾಂಶದ �ೆಂಬಲ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. 

22. ಗ��� ಇಲ�ದ ಮಗು/ಫ�� �ೇ�: ಮಗು ಸುಲಭ�ಾ� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ. ಗ����ಲ�ದ �ಶುಗಳ� ಆ�ಾ�ೆ� 

ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ���ಾ��ೆ ಮತು� ಅವರನು� ಶಮನ�ೊ�ಸಲು ತುಂ�ಾ ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. 

23. �ೇಪ್: ಸ�ನವನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಮಗು�ನ �ಾ� �ೆ�ೆದು ಅಗಲ�ಾ�ಾಗ. ಮಗು��ೆ ಸ�ನ�ೆ� ಸ��ಾ� ಅಂಟಲು 

ಅಗತ��ರುವ ��ಾಲ್ �ೇಪ್ 

24. �ಾ��ೊ��ೊ�ೇ�ಲ್ �ಫ�ಕ್� (�ಇಆರ್): �ೊ�ೆ��ಂದ ಆ�ಾರ ಮ�ೆ� ಗಂಟ��ೆ ಬಂ�ಾಗ �ೋವ� ಮತು� ಅಸ�ಸ��ೆ 

ಉಂ�ಾಗು��ೆ. 

25. �ಾ��ೊ��ೊ�ೇ�ಲ್ �ಫ�ಕ್� �ಾ��ೆ (�ಇಆ��): �ೆಚು� ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಮತು� �ೕಘ��ಾ�ೕನ �ಇಆರ್ ರೂಪ ಇ�ಾ��ೆ. 

ಮಗು��ೆ �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು�  ಮತು� ತೂಕ ಏ��ೆಯನು� ಇದು ತ�ೆಯಬಹುದು. ಈ �ಶುಗಳ� ಆ�ಾ�ೆ� 

ಉಗುಳ�ವ�ದು, ಅಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�  �ಾ���ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಹ��ರುವಂ�ೆ �ೋರುತ��ೆ�ಾದರೂ ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ 

��ಾ�ೆ�ೊಳ��ವ�ದು. 

26. ಗಲ್� / ಗ��ಂಗ್: �ಪ್ ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾ�ರುತ��ೆ  ಅಥ�ಾ ��ಾಮ�ಲ��ೆ ಅ�ೇಕ �ೊಡ� �ಪ್ ಗಳನು�  ಪ�ೇ ಪ�ೇ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು. 
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27. �ೈಪರ್ ��ಾ��ವ್ : ಸಂ�ೇದ�ಾ �ಾ���ೆ ವ���ಯು ಬಲ�ಾದ ಪ�����ಯನು� (�ೆ��ದ ಸಂ�ೇದ�ೆ) �ೋ�ಸುವ�ದು. 

ಈ ಪ����� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ೕ��ದ���ಂತ ಬಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

28. �ೈಪ�ೋ���ಾ (�ೈ �ೋನ್): �ೇಹದ�� ���ಾದ, ಕ�ಣ�ಾದ �ಾ�ಯುಗಳ�. 

29. �ೈಪರ್ �ೆ����� / �ೈಪರ್ �ೆ���ವ್: ಒಬ� ವ���ಯು ಸಂ�ೇದ�ಾ �ಾ���ೆ ಬಲ�ಾದ ಪ�����ಯನು� (�ೆ��ದ 

ಸಂ�ೇದ�ೆ) �ೋ�ಸು��ೆ. ಈ ಪ����� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ೕ��ದ���ಂತ ಬಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

30. �ೈ�ೕ �ೋ��ಾ (�ೋ �ೋನ್): �ೇಹದ�� �ಾ��, ದುಬ�ಲ �ಾ�ಯುಗಳ�. 

31. �ೈ�ೕ ��ಾ��ವ್: ವ���ಯು ಸಂ�ೇದ�ಾ �ಾ���ೆ ಕ�� ಪ�����ಯನು� (ಕ�� ಸಂ�ೇದ�ೆ) �ೋ�ಸು��ೆ. ಈ 

ಪ����� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ೕ��ದ���ಂತ ಕ�� ಆ�ರುತ��ೆ. 

32. �ೈ�ೕ �ೆ����� / �ೈ�ೕ �ೆ���ವ್: ಒಬ� ವ���ಯು ಸಂ�ೇದ�ಾ �ಾ���ೆ ಕ�� ಪ�����ಯನು� (ಕ�� 

ಸಂ�ೇದ�ೆ) �ೋ�ಸುವ�ದು. ಈ ಪ����� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ೕ��ದ���ಂತ ಕ��. 

33. �ಾ�ಚ್ / �ಾ��ಂಗ್: ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮಗು ತನ�ನು� �ೇ�ೆ ಸ�ನದ �ೕ�ೆ ಸಂಪ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಭದ�ಪ�ಸುತ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಮಗು�ನ �ಾ� ��ೆ�ೊಟು�ಗಳ �ೆಳ�ಾಗದ ಪ��ೇಶವನು� ಆವ���ಾಗ ಮತು� 

�ೕರು��ೆ�ಾ� ಸ�ನವನು� �ಾ�ಯ�� ಆಳ�ಾ� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು . 

34. ತು� ಉ�ೆ�ೕಜನ/ಪ��ೋದ�ೆ: ಎ�ೆಯ ಮಗುವನು� ಸ�ನ ಅಥ�ಾ �ಾಟ� �ಾಲು �ೕರಲು  ��ೕ�ಾ��ಸುವ ತಂತ�. 

�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವನು ಮಗು�ನ ತು�ಗ��ೆ ��ೆ�ೊಟು� (ಸ�ನ ಅಥ�ಾ �ಾಟಲ್) ಅನು� ��ಾನ�ಾ� ಮು�� 

ಪ��ೋ�ಸು��ೆ 

35. ��ೕ�: ಮಗು��ೆ ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾದ ಮತು� �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ  ಅಥ�ಾ 

�ೊಂ�ೆಯಂತಹ ��ೇಷ ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ  �ಾವ�ಾತ�ಕ ವಸು�. 

36. �ೈದ��ೕಯ�ಾ� ಸಂ�ೕಣ� ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ: �ಾ��ೆ  ���ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು ಅಥ�ಾ ಮಗು ಹದ�ೆಡುವ�ದನು� 

ತ�ೆಗಟ�ಲು ಮತು� ಅವರ ಆ�ೋಗ� ���ಯನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾ�ಪಕ�ಾದ �ೈದ��ೕಯ �ೆಂಬಲ ಮತು� 

�ೕ���ಾರ�ೆಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. 

37. �ೕ�ಾರು �ೕಜ�ೆ: ಇದು ಸೂಕ��ಾದ �ೕ�ಾರು ಚಲ�ೆಯನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೕಜ�ೆಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಮತು� 

ಅದನು� �ಾ�ರಂಭ�ಂದ ಮು�ಸಲು ಸ��ಾ� �ವ��ಸುವ ವ���ಯ �ಾಮಥ��ವನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, 

ಒಂದು ಮಗು �ೕರು ಕು�ಯಲು �ಧ��ಸುತ��ೆ. ಅವನು ತನ� �ೈಯನು� ತಲುಪ��ಾ��ೆ, ಕಪ್ ��ಯು�ಾ��ೆ, ಅದನು� ಅವನ 

ತು�ಗ��ೆ ತರು�ಾ��ೆ, ಒಂದು �ಪ್ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ನುಂಗು�ಾ��ೆ. ಒಬ� ವ���ಯು �ೕ�ಾರ್ �ೕಜ�ೆ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾಗ, ಈ ಹಂತಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು ��ಾನ, �ಖರ�ಾ�ಲ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

38. �ೌ�ಂಗ್: ಮಗು ಅಥ�ಾ ಮಗು ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ವಸು�ಗಳನು� �ಾ��ೆ ತರುವ�ದು. �ೌ�ಂಗ್ ಎನು�ವ�ದು ಅ�ವೃ��ಯ 

ಒಂದು ��ಷ� ಮತು� ಪ�ಮುಖ �ಾಗ�ಾ�ದು� ಅದು �ನು�ವ ಮತು� �ಾತ�ಾಡುವ ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ���ಸುತ��ೆ. 

39. ನರ ಅ�ವ���ಯ�� �ಳಂಬಗಳ�: �ೇಹದ ಇತರ �ಾಗಗ��ೆ ಸಂ�ೇಶಗಳನು� ಕಳ��ಸುವ �ದುಳ� ಮತು� ನರಗಳ 

ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಅಂಗ�ೈಕಲ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�. ಇವ� ಅ�ವೃ��ಯ ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಬಹು �ೇತ�ಗಳ�� 

�ೊಂದ�ೆಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�� ಇವ� �ೇ��ೆ: ಆ�ಸಂ �ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�, �ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ��, 

�ೌ��ಕ �ಕ�ಾಂಗ�ೆಗಳ�, ಗಮನ-�ೊರ�ೆ / �ೈಪಆ����� ��ಾಡ�ರ್ ಮತು� ದೃ�� ಮತು� ಶ�ವಣ �ೋಷಗಳ�. 
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40. ನರ�ಾ�ಯುಕ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�: �ೇಹದ�� �ಾ�ಯುಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ಾನಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ 

ಹಲ�ಾರು �ೈದ��ೕಯ ಪ����ಗಳ�. 

41. ನೂ��ಾನ್ ಗಳ�: ನರಮಂಡಲವನು� ರೂ�ಸುವ �ೇಹದ��ನ �ೋಶಗಳ�. 

42. �ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆ (ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್): ಮಗು��ೆ �ೕಷ�ೆ�ೆ ಬದ�ಾ� ಆ�ಾಮ�ಾ�� �ಾಲು�ಸು��ೆ. 

43. ನೂ����ವ್ ಸ�ಂಗ್ (ಎನ್ಎಸ್): ಮಗು��ೆ �ಾಲು���ಾಗ ಎ�ೆ �ಾಲು �ೕಷ�ೆ�ಾ�. 

44. ಆ��ಮಲ್ ಆ�ೈ�ೆ: ಒಬ� ವ���ಯು ಮಗು�ನ �ೈನಂ�ನ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೋ��ೊಳ����ೆ ಮತು�  ಅವರು �ಯ�ತ�ಾ� 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ, ��ೕ�ಯ ಸಂ�ಾದಗಳನು� ಸಹ ಒದ�ಸು��ೆ. 

45. �ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳ�: �ೆ�ೆ�, ತು�, �ಾ��ೆ ಮತು� ದವ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾ�ಯ ಚಲ�ೆಗಳ�. ಆ�ಾರ ಮತು� 

�ಾತ�ಾಡಲು ಈ ಚಲ�ೆಗಳ ಶ��, �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಸಮನ�ಯವನು� ಇದು ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 

46. ಸಂಘ�ತ �ೕರು��ೆ �ಾದ�: ಮಗು��ೆ �ಾಲು�ಸು�ಾಗ ಸಮನ�ಯದ �ೕರುವ ಲಯ ಇರು��ೆ. 

47. ಆ�ೊ��ಾಂ�ಕ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�: �ಾಟಲ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಮತು� ಉಪ�ಾಮಕಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾ��ಳ�ೆ �ೆ�ಾ�� 

�ೊಂ��ೊಳ�ಲು ಮತು� ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� ಹ��ರದ ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

48. ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ: ಮಗುವ�  �ೆಲವ� ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅನುಭವಗ��ೆ �ೊಡ� ಪ�����ಗಳನು� 

�ೋ�ಸುವ�ದು. ಅದು ��ೕ�ೆ�ಂತ �ೊಡ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾಕಷು� ಜನರು, ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಚಲ�ೆಯನು� 

�ೊಂ�ರುವ ಗದ�ಲದ �ೋ�ೆಯ�� ಇ���ಾಗ ಮಗು ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ ಮತು� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ�ಬಹುದು. 

49. �ೇಗ / ಗ�: �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರದ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�. �ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ ಗ��ಾ�, 

ಮಗು�ನ �ೕರು��ೆಯನು� ��ಾನ�ೊ�ಸಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಸಣ� ��ಾಮಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ಾಮಗಳನು� 

�ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಲ� �ೊಡ� ಮಗು��ೆ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗುವನು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ವ��ಸಬಲ�ದ�ೆ� 

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ��ಾನಗ�ಯ�� ಆ�ಾರವನು� ಕಚು�ವ�ದು ಮತು� �ಪ್� �ೕಡು�ಾ��ೆ. 

50. ಗಂಟಲಕು�: ಗಂಟಲು. 

51. �ಯಂತ�ಣ: ಅತ�ಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�, ��ೇಷ�ಾ� ಆ�ಾರ ಮತು� ಪರಸ�ರ ����ೆ ಇದು ಅಗತ�. ಇದು ಮಗುವ� 

�ಾಂತ�ಾ�ರಲು ಸಹ ಸ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ. 

52. ರೂ�ಂಗ್:  ಒಂದು ಮಗು ತನ� ತು� ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆ�ಯನು� ಸ���ಸುವ�ದ�ೆ� ಪ������ಾ� ತನ� ತ�ೆಯನು� ಬ��ೆ 

�ರು�ಸು��ೆ. 

53. �ೋಟ� ಚೂ: ��ಧ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� ಸ��ಾ� ಪ���ಾಡಲು ದವ�ೆ �ೋಟ� (ವೃ�ಾ��ಾರದ) ಚಲ�ೆಯ�� 

ಚ�ಸುವ ಪ�ಬುದ� ಚೂ�ಂಗ್ �ಾದ�. 

54. ಸ�-ಆ�ಾರ: �ೆರಳ�ಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ್ ಗಳನು� ಬಳ� ಸ�ತಃ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ಪ����. ಇದು ಒಂದು ತ�ೆ�, 

ಬಟ�ಲು ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ಂದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� �ಾ��ೆ ತರುವ, �ೋ�ಸುವ ಮತು� ತರುವ, �ೇ�ಸುವ  ಪ���� 

ಆ��ೆ. 

55. ಸ�ಯಂ �ಯಂತ�ಣ �ಾ�ೇ ನಮ� �ೕ�ೆ �ಯಂತ�ಣ �ಾ�ಸುವ ಮತು�  �ಾಂತ�ಾಗುವ �ೕ�. ಸಹ-�ಯಂತ�ಣವನು� 

�ೇ�ೆ ಕ�ಯ�ೇ�ೆಂಬುದನು� �ದಲು ಕ�ತ ನಂತರ ಸ�ಯಂ �ಯಂತ�ಣವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ಾವ� 

ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ (ಇ�ೊ�ಬ� ವ����ಂ��ೆ �ಾಂತ�ಾಗುವ�ದು). 
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56. ಚಮ��ಂದ ಚಮ� / �ಾಂಗರೂ ಆ�ೈ�ೆ: ಗ�ಾ�ಶಯದ �ೊರ�ೆ �ಾ�ಸಲು �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು 

�ಾ� ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ ಬ� ಮಗುವನು� ತಮ� ಬ�ಯ ಎ�ೆ�ೆ ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು. 

57. ಮೃದು ಅಂಗುಳ: �ಾ�ಯ �ೕ�ಾ�ವ�ೆಯ  �ೕ�ನ �ಂ�ಾಗದ �ಾಗ. 

58. ��ೇಷ �ಾಟ�ಗಳ�: �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನಂತಹ ಅಂಗ�ೈಕಲ��ಂದ ಜ��ದ 

�ಶುಗ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ��ೇಷ�ಾ� ತ�ಾ��ದ �ಾಟ�ಗಳ�. 

59. �ೆಂ��ೊ�ಾಂ�ಬು�ಲರ್ �ಾ�ಂಟ್ (�ಎಂ�ೆ): �ೆಳ�ನ ದವ�ೆಯನು� ತ�ೆಬುರು�ೆ�ೆ ಸಂಪ��ಸುವ ಮತು� �ನು�ವ�ದು, 
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ದವ�ೆಯ ಬ� ಇ�ೆ. 

60. ದಪ��ಾ�ಸುವ ಏ�ೆಂಟ್: ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವದ ದಪ� ಮತು� ಹ�ವನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ವಸು�ಗಳ�. 

61. �ಾ�ಸ�ಾಳ: �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುವ �ಂಡ್ �ೈಪ್ 
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�ೕ�ೋ ಮತು� ಐ�ಾನ್ ಉ� �ೇಖಗಳ� 

�ಾಗ 1 : 

 

�ಾಗ 1.5 

�ನ್ �ೋ�ಾ� ಅವ�ಂದ “�ಾ�ಂಗ್ �ೇ� �ಾಟ�ಗಳ� ಮತು� ಆ��ೆಗಳ�” 

ಈ �ೆಲಸವ� ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್� ಅ��ಬೂ�ಷನ್ 4.0 ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�� ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆ��ೆ. ಈ 

ಪರ�ಾನ�ಯ ನಕಲನು� �ೕ�ಸಲು, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ �ೆ �ೇ� �ೕ� ಅಥ�ಾ ���ೕ�ವ್ 

�ಾಮನ್�, �ಒ �ಾಕ್� 1866, �ೌಂ�ೇನ್ ವ��, �ಎ 94042, ಯುಎಸ್ಎ�ೆ ಪತ� ಕಳ���. 

 

�ಾಗ 1.7 

www.yourbestdigs.com ನ�� �ಮ� ಅತು�ತ�ಮ ಅ�ೆಯುವವರ “��� ಕಪ್ �ೕ�ೋ ಸಂಗ�ಹ” 

ಈ �ೆಲಸವ� ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್� ಅ��ಬೂ�ಷನ್ 2.0 �ೆ�ೆ�ಕ್ ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�� ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆ��ೆ. ಈ ಪರ�ಾನ�ಯ 

ನಕಲನು� �ೕ�ಸಲು, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ �ೆ �ೇ� �ೕ� ಅಥ�ಾ ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್�, �ಒ �ಾಕ್� 

1866, �ೌಂ�ೇನ್ ವ��, �ಎ 94042, ಯುಎಸ್ಎ�ೆ ಪತ� ಕಳ���. 

 

�ಾಗ 1 ಐ�ಾನ್ ಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ��ಾಮ್ ��ೆಲ್ ಅವ�ಂದ �ಾ�ಸ�ೋಶ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಆ��ಯನ್ �ೊ�ೆ�ಟ್ ಅವ�ಂದ ಅ�ಾ�ೋಗ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ �ೆ�ಗರ್ �ೆ�ಸ�ರ್ ಅವ�ಂದ �ಾ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಅ�ೆ�ಾ�ಂಡರ್ �ೈ�ೆಲ್ ಅವ�ಂದ �ೈ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ �ಾ�ಾಶ್ � ಅವ�ಂದ �� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ �ಾಪ�ಸ್ �ೆ����ಂದ ಮೂಗು 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಆ�ೆ�ಮ್ �ೊ�ಾ��ನ್ ಅವರ �ಾ��ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ �ಾ�ನ್ ಖೂನ್ �ೇ ಅವ�ಂದ ಹ�ವ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ �ೖ�ೆಲ್ ��ೆ� ಅವ�ಂದ ಚಮಚ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ��ಹು  ಅವ�ಂದ �ಾ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಎಯುಕ�ಲ್�  ಚಮಚ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ �ೇ�ಡ್ �ೋ�ೆಜ್ ಅವರ �ಾ�ೆ�ಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ���ೕ�ವ್ �ಾ�ಲ್ ಅವ�ಂದ ಕಪ್ ಮತು� ಚಮಚ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಸ���� 1000 ಅವ�ಂದ ಕಪ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಐ�ಾ�ೊ� ಅವ�ಂದ ಕು�ಯು��ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ್� �ಂದ ಆಥ�ರ್ �ೆ�ೕನ್ ಅವ�ಂದ �ಾ�ೆಹಣು� 
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�ೇ� �ೆ�ೆ�ಾ ಅವ�ಂದ “�ಾಕ್� ಬು�ೇ�ಾಡ್ �ನ��ರುವ ��ೕಮ್ �ಾ�  ಅಂಗ�ಯ��  ಸುಂದರ  �ಷಯ.  

ಈ �ಾಯ�ವ� ���ೕ�ವ್  �ಾಮನ್� ಆ��ಬೂ�ಷನ್ �ೊ �ೆ�ವ್�  2 .0  �ೆ�ೆ�ಕ್ ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ��  ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆ��ೆ .  ಈ 

ಪರ�ಾನ�ಯ ನಕಲನು�  �ೕ�ಸಲು ,  h t t p ://c rea t i vecommons .o rg/ l i censes/by-nd/2 .0/  �ೆ  �ೇ� �ೕ� ಅಥ�ಾ ���ೕ�ವ್ 

�ಾಮನ್� ,  �ಒ �ಾಕ್�  1 866 ,  �ೌಂ�ೇನ್ ವ�� ,  �ಎ 94042,  ಯುಎಸ್ಎ�ೆ  ಪತ�  ಕಳ���.  

 

�ಾಗ 2 ಐ�ಾನ್ ಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೈಲ್ ಲೂ�ಸ್ �ೆ�ಚರ್ ಅವ�ಂದ ಅ�ವೃ�� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �.�ಾ�ಾ ಅವ�ಂದ ಪ���ನ �ೇ�� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಆ��ಯನ್ �ೊ�ೆ�ಟ್ ಅವರ ಸಂ�ಾಷ�ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ರೂ� I ಅವ�ಂದ �ೈ�ಂಗ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೕಟರ್ �ಾ�ನ್ ��ಯಲ್ ಅವರ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ��� ಸು����ಂದ �ೆಕ್ (ಪ��ೕ��) 
 

�ಾಗ 3 

ಅ�ಾ�ಯ  8  

www.amenclinics.com �ಂದ “�ದು�ನ ಆ�ೋಗ��ಾ�� ಪ�ಕರಗಳ�”. 

ಈ �ೆಲಸವ� ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್� ಆ��ಬೂ�ಷನ್ �ೇರ್ ಅ�ೈಕ್ 2.0 �ೆ�ೆ�ಕ್ ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�� ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆ��ೆ. ಈ ಪರ�ಾನ�ಯ ನಕಲನು� 

�ೕ�ಸಲು, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ �ೆ �ೇ� �ೕ� ಅಥ�ಾ ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್�, �ಒ �ಾಕ್� 1866, �ೌಂ�ೇನ್ ವ��, �ಎ 

94042, ಯುಎಸ್ಎ�ೆ ಪತ� ಕಳ���. 
 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಆಥ�ರ್ � �ೇನ್ ಅವ�ಂದ �ಎನ್ಎ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ಾ�ನ್ ಖೂನ್ �ೇ ಅವ�ಂದ �ೇ� �ೕ�ಂಗ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ಾಲ್� ��ಟ�ರ್ ಅವ�ಂದ ��ಕಲ್ �ಾ�ಸ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೇ��ಯಲ್ �ಗು�ೆ�ೊ ಅವ�ಂದ �ಾ�ಕು�� ಹುಡು� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಅಮಂ�ಾ ಅವ�ಂದ ಚಕ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಎಸ್ �ಾ��ೆ�ನ್ ಅವ�ಂದ ಶ�� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ಾಪ�ಸ್ �ೆ����ಂದ ಹೃದಯ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ��ೋಲ್ �ಾ�ಮಂಡ್� ಅವ�ಂದ �ಬ�ನ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೌಂಡ್ ��ೆ�ಲ್ ಅವ�ಂದ �ೈಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಆ��ಯನ್ �ೊ�ೆ�ಟ್ �ಂದ ವಯ�ಾ�ಗು��ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಲು��ಾ ಅವ�ಂದ �ೈನ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೕ� �ಾ�ನ್ �ೆನ್ �ೊ�ೕಕ್ ಅವ�ಂದ ಡ�ಾಪರ್ 
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�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ಾ�ನ್ ಖೂನ್ �ೇ ಅವ�ಂದ ತಂ�ೆ ಮತು� ಮಗು 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೊ��ಂ�ೋಲ��ಂದ ತ�ೆಬುರು�ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ಾಪ�ಸ್ �ೆ����ಂದ �ಾ��ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಎ�ಸ�ೆ�ಾ ಅವ�ಂದ ತು�ಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಡಬೂ��. ಎಕ್�. �ೕ ಅವರ ಸಂ�ಾರ �ೆಳಕು 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಆ���ಕ್ �ೊ��ಗಸ್ ಅವ�ಂದ �ೇಸ್ �ಾ�ಗ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಐ��ೊನ್ ಅವ�ಂದ  �ೈಕ್ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಕ�ೆನ್ ಅ���ಾ ಓ�ೊ�ಸ್ ಅವ�ಂದ �ೇ� ಬಡ್� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ ಆಂ��ಯ�ಾನ್ �ತ� ಜುಲ��ೈ�ನ್ ಅವ�ಂದ ಆ�ೆ 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೆಡ್�ಆಫ್ ಬಡ್�� ಅವ�ಂದ �ಾ�� ಊಟದ ತ�ೆ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೆ�ೆ� �ೆಮು��ನ್ ಅವರ ಭೂ�ಣ 

 

 

 

ಎ�ೆ��ಕ್ �ೕತ್ �ಂದ “�ೋ� �ೇಟ್_�����ಕಲ್_�ಾ�ೆಟ್_��_ಎ�ೆ��ಕ್_ಟೂತ್ ಬ�ಷ್ (35)” 

ಈ �ೆಲಸವ� ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್� ಆ��ಬೂ�ಷನ್ - �ೇರ್ ಅ�ೈಕ್ 2.0 �ೆ�ೆ�ಕ್ ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�� ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆ��ೆ. ಈ ಪರ�ಾನ�ಯ ನಕಲನು� 

�ೕ�ಸಲು, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ �ೆ �ೇ� �ೕ� ಅಥ�ಾ ���ೕ�ವ್ �ಾಮನ್�, �ಒ �ಾಕ್� 1866, �ೌಂ�ೇನ್ ವ��, �ಎ 

94042, ಯುಎಸ್ಎ�ೆ ಪತ� ಕಳ���. 

ಸ�ಲ� ದಪ� (�ೆಕ�ರ್ ದಪ�) ದ�ವ 

ಅ�ಾತ �ೇಖಕರ ಈ �ೕ�ೋ CC BY-SA ಅ�ಯ�� ಪರ�ಾನ� ಪ�ೆ��ೆ 

 

 

�ಾಗ 4 ಐ�ಾನ್ ಗಳ� 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ೆ�� ಆ� ��ೊ� ಅವ�ಂದ �ಾಲು 

�ೌನ್ ���ೆಕ��ಂದ �ಾ�� ಅವ�ಂದ ಆ�ಾರ 
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ತು� ಪ��ೋದ�ೆ, 251, 259, 343, 361 
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