
�ಾಗ 3 | ಅ�ಾ�ಯ 8 

��ಾಗ 8.1: ಆ�ೋಗ�ಕರ �ದುಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಹಗಳನು� 
�ೆ�ೆಸುವ�ದು.     

��ಾಗ  8.2: ವಯ��ನಗುಣ�ಾದ ಸಂವಹನಗಳನು� ಮತು� 
���ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು.     

ಊಟದ ಸಮಯ�ೆ�  ಮಹತ� �ೕ�: 

ಸಂಬಂಧಗ��ೆಂ��ೆ ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸುವ�ದು

“ಮಗುವ� ಏನನು� ��ೕಕ�ಸುವ��ಲ�ವ�, ಅದನು� ಅದು ಮರ� ಜಗ���ೆ �ೕಡ�ಾರದು.” 

P.D. �ೇಮ್�
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��ಾಗ 8.1: ಆ�ೋಗ�ಕರ �ದುಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಹಗಳನು� 

�ೆ�ೆಸುವ�ದು 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ಾ�ಮುಖ��ೆ: 

ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೕವನದ �ಾ�ರಂಭ�ಂದಲೂ ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಸಂ�ಾದವನು� , �ಾವ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ���ಾಗ, ಅವರು ತಮ� 

�ೕವನದುದ�ಕೂ� �ಾಕಷು� ಉತ�ಮ �ಾಭಗಳನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� … 

ಮಕ���ೆ ಪ�ಪಂಚದ ಬ�ೆ� ಮತು� ತಮ� ಬ�ೆ� ಕ��. 

ಅವರು ��ೕ�ಸಲ����ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಂದ ಎಂದು ಮಕ���ೆ 
�ೋ��. 

ಜಗತು� ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಭ�ಾನಕ�ಾ��ೆ� ಎಂದು 
��ಯಲು ಅವ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ�. 

ಅವರು ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ಾಗ 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ವ��. 

ಇತರ ಜನ�ೊಂ��ೆ �ೇ�ೆ ವ��ಸ�ೇಕು ಮತು� ಸಂವಹನ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಲು ಮತು� ಕ�ಯಲು ಅವ��ೆ 
ಅನುಮ��. 

ಮಗು�ನ �ದುಳ� ��ಾಸ�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�. 

 ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� ಸಂ�ೋಷದ �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳನು� ಜಗ���ೆ ಪ�ಚ��. 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಅಗತ��ಾದ ಅ��ಾಯ�ಾ��ೆ. 

ಎಲ� ಮಕ���ೆ �ೕವನದ�� ದೃಢ�ಾದ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಈ �ೆಳ�ನ  ಐದು ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� ಅಗತ��ಾ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ: 

① ಜ�ಸುವ �ದಲು ಗಭ�ದ�� ಆ�ೋಗ�ಕರ, ಸುರ�ತ ಮತು� ಕ�� ಒತ�ಡದ ಅನುಭವ

② �ೕಷ�ೆ ಮತು� ಸುರ�ತ ವಯಸ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ��ೕ�ಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ

③ ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ ತಮ�ನು� �ೇ�ೆ �ಾಂತ�ೊ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯಲು �ೆಂಬಲ (ಸ�ಯಂ �ಯಂತ�ಣ)

④ ಇತರರ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ೇ�ೆ �ಾಂತ�ಾಗುವ�ದು ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ�ಲು �ೆಂಬಲ (ಸಹ-�ಯಂತ�ಣ)

⑤ �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ��ಾ��ಾಹ�, �ಂತನ�ೕಲ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೕಲ  ಆ�ೈ�ೆ
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ಆ�ೋಗ�ಕರ �ದುಳ�ಗಳನು� ���ಸುವ�ದು 

�ಾಳ�ಯುಳ� ವಯಸ��ೊಂ��ೆ ಮಕ�ಳ ಸಂವಹನಗಳನು� 

��ೕ�ಾ����ಾಗ, ಅವರ �ದು�ನ��ನ �ೈ�ಂಗ್ �ಜ�ಾ� 
ಬದ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾ�ೕತುಪ���ೆ. 
ಇದರಥ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� 

ಶ��ಯುತ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ೆಚು� �ೕ�ಸುವ 
�ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಪಕ�ಗಳ� ಅಗತ��ಾ� �ೇಕು ಮತು� 
ಇದ�ಂದ ಅವರು �ೆ�ಾ�� ಇತರ�ೊಂ��ೆ 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ಾ��ೆ. ಇದರ 
ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅವರ �ದುಳ�ಗಳ� �ೊಡ��ಾ�, 
ಬಲ�ಾ� ಮತು� ಬು��ವಂತ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೇಹಗಳನು� ���ಸುವ�ದು 

ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆ, �ೕಷ�ೆ ಮತು� �ೕಗ�ೇಮವನು� �ೇ�ೆ 
ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಚ��ಸು�ಾಗ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಕ�ೆಗ�ಸ�ಾಗು���ೆ. �ೇ�ಾದರೂ, 
ಮಕ�ಳ� ವಯಸ��ೊಂ��ೆ �ೆಂಬಲ ಮತು� ��ರ�ಾದ 
ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ೊಂ�ರು�ಾಗ, ಅವರು �ಜ�ಾ�ಯೂ 

ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ ಸ�ಷ��ಾ� 
�ೋ���ೊ���ೆ. ಮಕ�ಳ �ೇಹವ� �ೊಡ��ಾ�, ಬಲ�ಾ� ಮತು� 

ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವರು ಉತ�ಮ 

�ೌ���ಾಂಶವನು� ಪ�ೆಯು���ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ (ಮತು� ಮುಖ��ಾ�) 
ಅವರು �ೕ�ಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಪ�ೆಯು���ಾ��ೆ. ಶ��ಯುತ 

ಸಂಬಂಧಗಳ� ಬಲ�ಾದ �ೇಹಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂಬುದು 

�ೆ�ೆ�ನ��ರ�. 
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ಮಕ�ಳ� �ರಂತರ�ಾ� ಅವಲಂ�ಸಲು �ಾರನೂ� �ೊಂ�ರ��ಾ�ಗ, ಮತು� ಅವರು ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ��ಾ�ಗ, ಅವರ 

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� ಅ�ವೃ���ೆ ಬಹಳ ಅ���ಾಗುತ��ೆ. ಇದರಥ� ಇದು ಮಗು�ನ �ದು�ನ �ೆಳವ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಋ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ 
�ೕರುತ��ೆ. 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ೊಂದದ/ಅನುಭ�ಸದ ಮಕ�ಳ� ಅಥ�ಾ ಅದ�ೆ� �ೕ�ತ�ೆ �ೊಂ�ರುವ 

ಮಕ�ಳ� ಈ �ೆಳ�ನ ಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ ಒಳ�ಾಗಬಹುದು :  

① �ೕಘ��ಾಲದ �ಾ��ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ�ನ �ೆ��ನ ಅ�ಾಯ.

② ಅ�ೌ��ಕ�ೆ ಮತು� �ಜ��ೕಕರಣದ �ೆ��ನ ಅ�ಾಯ.

③ �ನ��ೆ, ಆತಂಕ, ನಡವ��ೆಯ �ೊಂದ�ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ �ಾನ�ಕ ಆ�ೋಗ�

ಸಮ�ೆ�ಗಳ �ೆ��ನ ಅ�ಾಯ.

④ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು, ಒಡಹು��ದವರು ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ತನ ನಷ�ದಂತಹ

ಕಷ�ಕರ�ಾದ, ಆ�ತ�ಾ� �ೕವನ ಅನುಭವಗ�ಂದ �ೇತ���ೊಳ��ವ �ಾಧ��ೆ

ಕ��.

⑤ ಪ�ವಧ��ಾನ�ೆ� ಬರಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು�

ಅ�ವೃ��ಪ���ೊಳ��ವ �ಾಧ��ೆ ಕ��, �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳನು�

�ವ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಸಂವಹನ

ನ�ೆಸುವ�ದು. ಇ�ಾ��.

ಮಗು��ೆ �ಾವ� �ಾವ �ೕ�ಯ ಆ�ೈ�ೆಯನು�  �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ  ಎಂಬುದು 

ಮುಖ��ಾ��ೆ . �ಾಲ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ  ಮತು�  ಮಕ���ೆ  ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ೈ�ೆ  

ನಡು�ೆ  ಪ�ಮುಖ ವ��ಾ�ಸ��ೆ .  ಮಗು�ನ ಮೂಲಭೂತ  ಅಗತ�ಗ�ಾದ 

ಆ�ಾರ, �ಾ�ನ ಮತು�  �ೆ���ಂಗ್ ಅನು�  �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು (ಇದನು�  

“ಕ�ೊ�ೕ�ಯಲ್ �ೇರ್ ”  ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ )  ಕ�ಣ �ೆಲಸ ಮತು�  

ಮುಖ��ಾ��ೆ . �ೇ�ಾದರೂ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ೈ�ೆಯನು�  

ಒದ���ಾಗ, ಅಂದ�ೆ  ಅವರು ಮಕ���ೆ  ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ, �ೆಂಬಲ ಮತು�  

��ೕ�ಯ ಸಂ�ಾದಗಳನು�  �ೕಡು�ಾ��ೆ .  ಇದ�ಂದ ಮಕ�ಳ� 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಬಲ�ಾ�  ಆಗುತ��ೆ . 

�ಂತನ�ೕಲ ಮತು� �ೕ�ಸುವ ಪರಸ�ರ ���ಗಳ� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ದುಳ� ಮತು� �ೇಹದ �ೆಳವ��ೆ�ೆ 

ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಇದು ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ೈ�ೆಯ ಮೂಲತತ��ಾ��ೆ. 
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ಕ�ೊ�ೕ�ಯಲ್ ಆ�ೈ�ೆ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾಲ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳ� 

ಕ�ೊ�ೕ�ಯಲ್ ಆ�ೈ�ೆ    ಸೂಕ� �ಾಲ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ  

ಮಗುವನು� �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು 
ಮಗುವನು� ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು. ಅದರ 

�ೆಳವ��ೆಯನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು. 

ಮಗು��ೆ ಉ�ಸುವ�ದು 
ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ�ಾ�, �ಂತನ�ೕಲ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೕಡುವ�ದು ಮತು� 

ಸೂಕ��ಾದ �ೆಂಬಲ ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು 

ಮಗು�ನ ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯದ ಅಗತ��ೆಗಳನು� 

�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು. 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು. ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯದ 

ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸಮ�ೕ�ತ ಮತು� ಪ�ಗ�ಸುವ �ೕ�ಯ�� ಸ�ಂ�ಸುವ�ದು 

ಮಗು��ೆ �ಾ�ನ �ಾ�ಸುವ�ದು 

ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� �ಂತನ�ೕಲ�ಾ� �ಾ�ನ �ಾ�ಸುವ�ದು ಮತು� 

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��ೆ ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗ��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

�ೕಡುವ�ದು. 

ಮಗು��ೆ ಉಡುಪ�ಗಳನು� �ಾಕುವ�ದು ಮತು� �ೆ�ೆಯುವ�ದು 

ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ�ಾ� ಉಡುಪ� ಧ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ವಸ��ೊ�ಸುವ�ದು, 

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��ೆ ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗ��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

�ೕಡುವ�ದು. 

ಮಗುವನು� ಎ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಮಲ�ಸುವ�ದು 
��ೆ� ಅಥ�ಾ ಚಟುವ��ೆಯ ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ 

�ೊ�ೆ�ೆ �ಂತನ�ೕಲ �ೇ�ಾಪ�� ಮತು� �ನಚ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಪ�����ಸುವ�ದು 

ಮಗು��ೆ �ೕ�ತ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಆಟದ ಸಮಯವನು� �ೕಡ�ೇ 

ಇರುವ�ದು. 

ಮಕ�ಳ�, ವಯಸ�ರು ಮತು� �ೆ�ೆಯ�ೊಂ��ೆ �ೈನಂ�ನ ಆಟವನು� 

��ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನ�ಾ�� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

�ೕಡುವ�ದು. 

ಮಗು��ೆ ಕ�� ಮತು� �ೕ�ತ �ೌಕಯ� ಒದ�ಸುವ�ದು 
ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ�ಂ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದಗಳನು� 

�ೕಡು�ಾಗ �ಂತನ�ೕಲ, �ೈಯ��ಕ �ೕ�ಯ�� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು. 
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ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಅತು�ತ�ಮ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಒದ���ಾಗ: 

① ಮಗು�ನ �ೕವನದ ಗುಣಮಟ�ವನು� ಗಮ�ಾಹ��ಾ� ಸು�ಾರ�ೆ ಆಗುತ��ೆ.

② �ೈ�ಕ ಮತು� �ದು�ನ �ೆಳವ��ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಗು�ನ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೕಗ�ೇಮವ� �ೆಚು� ಸು�ಾರ�ೆ ಆಗುತ��ೆ  ಅವರು

ತಮ� ಪ�ಣ� �ಾಮಥ���ೆ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದುವ �ಾಧ��ೆ �ೆಚು�.

③ ಮಗು�ನ �ೕಷ�ೆ ಸು�ಾ�ಸುತ��ೆ  ಅವರು ಪ�ೆಯುವ �ೌ���ಾಂಶವನು� ಅವರು ಉತ�ಮ�ಾ� ಬಳಸಬಹುದು, ಮತು� ಇಂತಹ

ಮಕ�ಳ� ಅ�ೌ��ಕ�ೆ, ಕುಂ�ತ�ೆ,ಇ�ಾ��ಗಳ ಕ�� ಅ�ಾಯವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

④ ಕಷ�ಕರ �ೕವನ ಘಟ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮಗು�ನ ಅ�ಾಯಗಳನು� ಕ���ೊ�ಸುತ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಈ

ಆರಂ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ ಪ��ಾವವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ.

⑤ ಮಗುವ� �ೕವನವನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅನುಭ�ಸಲು ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು, ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು  ಸ�ಾಯ  �ಾಡುತ��ೆ.

“ಪ�� ಮಗು �ಾಂ�ಯನ್ ಆಗಲು ಅಹ��ಾ��ೆ. 

ಸಂಪಕ�ದ ಶ��ಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ ಮತು� ಅವರು �ಾಧ��ಾದಷು� 
ಉತ�ಮ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು ಒ�ಾ��ಸುವ  ಪ�� ವಯಸ�ನು  ಅವರನು� ಎಂ�ಗೂ 

�ಟು��ೊಡುವ��ಲ�. ” 

— �ೕ�ಾ �ಯಸ�ನ್ 
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��ಾಗ 8.2 ವಯ��ನಗುಣ�ಾದ ಸಂವಹನಗಳನು� ಮತು�  :

���ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು.  

ಪ�� ಮಗುವ� ತಮ� ಪ�ಣ� �ಾಮಥ���ೆ� �ೆ�ೆಯುವ ಮತು� ಅ�ವೃ���ೊಳ��ವ  ಅವ�ಾಶ�ೆ� ಅಹ�ರು. ಮಕ�ಳ ಸಂಪ�ಣ� �ೆಳವ��ೆಯನು� 
ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಮಕ���ೆಂ��ೆ �ಯ�ತ ಮತು� ಆ�ಾ�ೆ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುವ�ದು. 

ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ�ೆ �ನ��ೕ ಆ�ಾ�ೆ� ಸಂಪಕ�ದ ಕಷ್ಣಗಳನು� �ಂತನ�ೕಲ�ಾ� �ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾಂತ, ಬಲ�ಾದ, 
ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸು���ಾ��ೆ; ���ಾತ�ಕ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದು��ರುವ ವಯಸ�ರ �ೊ�ೆ�ೆ. 

ಮಗು��ೊಂ��ನ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನ, ಎ�ೆ�ೕ ಸಂ�ಪ��ಾ�ದ�ರೂ, ಅದು 
ಶ��ಯುತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳ�� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಎ�ಾ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ��ಾನಗಳ 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೆಳ�ೆ ಪ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾದ  ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಬಲ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಪ���ಬ��ಗೂ 
�ಂತನ�ೕಲ ಉ�ೆ�ೕಶ ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ಮುಖ� ಅಗತ��ೆಗಳ�� ಒಂ�ಾ��ೆ. 

 
ಎ��  ವಯ�� ನ ಮಕ� �� �ಲ� �ತ� ಗ� 
ಅ�� ತ� ಮ���. �ಲ� �ತ� ಗ� ��ಯ 
ಅಥ� ��ಯ ಮಕ� �� ���  
�ಕ� ���. �ವ �ತ� ಗಳ��  
ಬಳಸ��ಂ� ಆ���ಗ ಮ��ನ 
ವಯ��  ಮ��  �ಳವ��ಯ ಮಟ� ವ��  
ಪ�ಗ���� ಅವಶ� ಕ. 
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�ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳನು� 

�ೆಂಬ�ಸುವ ಅವ�ಾಶಗಳ� 

ಮಗು��ೆ 0-36 �ಂಗಳ� ವಯ��ನ  ಮತು� ��ಯ ಮಕ�ಳ� 

ಸಂವಹನವನು� �ಾ�ಾಗ 

�ೇ�ಸ�ೇಕು: 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ಸ�ೇಕು: 

ಊಟದ ಸಮಯದ�� 

⇒ �ಾಟಲ್ ಆ�ಾರ �ಾಡು�ಾಗ ಮಗುವನು�

���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು

⇒ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗುವನು�

�ೋಡುವ�ದು

⇒ �ತ�ಾದ ಸ�ಶ�ವನು� �ೕಡುವ�ದು

(ಎ�ೆಯ �ಶುಗ��ೆ ತೂ�ಾಡುವ�ದನು�

ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು)

⇒ ಊಟ�ೆ� �ದಲು, ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ

ನಂತರ �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ

�ಾ�ಾವರಣವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು (ಮಂದ

�ೕಪಗಳ�, ಕ�� ಶಬ�)

⇒ ಅವಳ ಹ��ನ ��ೆ�ಗ��ೆ ��ರ�ಾ�

ಪ�����ಸುವ�ದು

⇒ ಅವಳ� ತುಂ�ಾ ಹ���ಂದ ಅಥ�ಾ

ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ��ವ �ದಲು 

ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದು 

⇒ ಪ���ನ ಹಗಲು �ಾ�� ಒಂ�ೇ

ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ

�ೕಡುವ�ದು

⇒ ಒಬ��ೇ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮಗುವನು�

�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಶಬ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪದವನು�

ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು

⇒ ��ಯ ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಊಟ �ಾಡುವ�ದು

⇒ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ�  ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ

�ೆಂಬಲ ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕಡುವ�ದು

⇒ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಯ��ಸಲು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ

�ೆಂಬಲ ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕಡುವ�ದು

⇒ ಊಟ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೈ �ೊ�ೆಯಲು ಮತು�

ನಂತರ ಸ�ಚ��ೊ�ಸಲು ಮಕ�ಳ ಅವ�ಾಶಗಳನು�

ಒದ�ಸುವ�ದು

⇒ ಸ�ಯಂ ಮತು� ಇತರ��ೆ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ

�ಾ�ೕಯಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಮಕ�ಳ 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು 

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು, �ಾಡುವ�ದು

ಮತು� ನಗುವ�ದು

ಡ�ಾಪರಗಳನು� 
ಬದ�ಾ�ಸು�ಾಗ 

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು,

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ನಗುವ�ದು

⇒ ಮಗುವನು� �ೋಡುವ�ದು

⇒ �ತ�ಾದ ಸ�ಶ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು.

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೕ�ನ ಮುಖಗಳ�

ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಶಬ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ

ಪದಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು

⇒ అವನ  ��ೆ�ಗ��ೆ ��ರ�ಾ�

ಪ�����ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೊಸ

ಡ�ಾಪರ್ �ಾ� ಅಳ�ವ�ದು

⇒ ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ��

ಅಗತ��ರುವಷು� �ಾ� ಅವನ ಡ�ಾಪರ್

ಅನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ ಪ�� �ಾ�ಯೂ ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು

ಡ�ಾಪರ್  ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ ಮಕ���ೆ ��ರ�ಾದ ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು�

�ೌ�ಾಲಯದ �ೇ�ಾಪ��ಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು

⇒ ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯ�ೆ� ಸ�ಾಯ

�ಾಡುವ ಮಗು�ನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ

�ೆಂಬಲ ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕಡುವ�ದು

⇒ ಡ�ಾಪ�ಂಗ್ ಮತು� �ೌ�ಾಲಯದ

ಅಗತ��ೆಗಳನು� �ೋ��ೊಳ��ವವರನು� ಎಚ��ಸುವ

ಮಗು�ನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೆಂಬಲ

ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕಡುವ�ದು
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 ಉಡುಪ� �ಾಕು�ಾಗ ಮತು� 
�ೆ�ೆಯು�ಾಗ 

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು,

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ನಗುವ�ದು 

⇒ ಮಗುವನು� �ೋಡುವ�ದು

ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� 

ಪದಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು 

⇒ �ೆ�ಸ್� �ಾಕು�ಾಗ ಮತು� �ಚು��ಾಗ

ಬಣ�ಗಳ ಕು�ತು �ೇಳ�ವ�ದು 

ಊ�ಸುವ�ದು. 

⇒ ಮಗುವ� ಉತ�ಮ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನನು�

�ೊಂದುವ�ದು.

⇒ ಉಡುಪ� �ಾ��ೊಳ�ಲು  ಮತು� �ವಸ��ೊ�ಸಲು

ಬಯಸುವ  ಮಗು�ನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

�ೆಂಬಲ ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕಡುವ�ದು 

⇒ ಉಡುಪ� �ಾ��ೊಳ�ಲು  ಮತು� �ವಸ��ೊ�ಸಲು

ಬಯಸುವ  ಮಗು�ನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ �ಯ�ತ 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು 

�ಾ�ನ �ಾ�ಸು�ಾಗ, 
ಸ�ಚ��ೊ�ಸು�ಾಗ 

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು,

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ನಗುವ�ದು

⇒ ಮಗುವನು� �ೋಡುವ�ದು

�ತ�ಾದ ಸ�ಶ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು.

⇒ ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಶಬ�ಗಳ� ಮತು�

ಪದಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು

⇒ ಒಬ��ೇ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ  ಮಗು��ೆ �ಾ�ನ

�ಾ�ಸುವ�ದು.

⇒ �ಾ�ನ ಮತು� ಸ�ಚ��ೊ�ಸುವ

�ನಚ�ಯನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು

⇒ ಅವ��ೆ �ೇ�ಾದಷು� �ಾ� �ಾ�ನ �ಾ�ಸುವ�ದು

⇒ �ೈ ಮತು� ಮುಖವನು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಮತು�

ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಮಕ���ೆ

�ಯ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು

⇒ �ಾ�ನ ಮತು� �ೊ�ೆಯುವ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ

ಮಗು�ನ ಪ�ಯತ��ೆ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು�

ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕಡುವ�ದು

ಮಲ�ಸು�ಾಗ ಮತು� 
ಎ��ಸು�ಾಗ 

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು,

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ನಗುವ�ದು

⇒ ಸೂಕ��ಾ�ಾಗ ಎ�ೆಯ �ಶುಗಳನು�

ತೂಗುವ�ದು.

⇒ ಚಪ��ಸು��ೆ, ತೂಗು��ೆ

ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ ಮೂಲಕ  ಮಕ�ಳನು�

ಶಮನ�ೊ�ಸಲು �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ,

ಪ�ನ�ಾವ��ತ ಚಲ�ೆಯನು� �ೕಡುವ�ದು.

⇒ ಸಂ�ೕತವನು� �ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ

ನು�ಸುವ�ದು ಅದು �ತ�ಾದ ��ರ�ಾದ

ಲಯವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದು

ಮಗು��ೆ ��ಾ�ಂ� ಸಮಯ ಎಂದು

ಸೂ�ಸುತ��ೆ

⇒ ಅವಳ ಅಗತ�ಗ��ೆ ತಕ�ಂ�ೆ

�ಾಪ�ಾನವನು� �ೊಂ�ಸುವ�ದು

⇒ ಒಬ��ೇ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗುವನು�

ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಮಲ�ಸುವ�ದು.

⇒ ��ಾ�ಂ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಮಗು ಎಚ�ರ ಇ�ಾ�ಗ

ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಪದಗಳನು�

ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು

⇒ ಎ��ಸುವ ಮತು� ಮಲ�ಸುವ �ನಚ�ಯನು�

ಅನುಸ�ಸುವ�ದು.

⇒ ಮಗು ಎಚ�ರ�ಾ�ಾಗ ಸಮಯ�ೆ� ಸ��ಾ�

ಪ�����ಸುವ�ದು

⇒ ಉಪಶಮನ�ಾರಕಗಳ�, ಕಂಬ�ಗಳ�, ಲ�ೕಸ್

ಅಥ�ಾ ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಇತರ ವಸು�ಗಳಂತಹ

ಮಕ�ಳ ಆ�ಾಮ ವಸು�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.

ಆಟ ಆಡು�ಾಗ 
⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು,

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ನಗುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಅವ�ೊಂ��ೆ

�ೆಲ, �ೆಲ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ

ಆಟ�ಾಡುವ�ದು

⇒ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೕ�ನ ಶಬ�ಗಳ�

ಮತು� ಮುಖಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಚಲ�ೆಗಳ�,

ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಪದಗಳನು�

ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ವಸು�ಗಳ�, ಆ��ೆಗಳ� ಮತು�

⇒ ಆಟದ ಸಮಯದ�� ಮಗುವನು� �ೆ�ಾ��

ಗಮ�ಸುವ�ದು

⇒ �ಾ�ಾಗಲು ಅ�ೇ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು

ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಆಡುವ�ದು

⇒ ಆಟದ �ೋ�ೆ, �ೊರ�ೆ, �ೇ�ೆ �ೊಠ�,

ಉ�ಾ�ನವನ ಮುಂ�ಾದ ��ನ� ಪ�ಸರದ��

ಆಡುವ�ದು.

⇒ �ನ��ೕ ಆ�ಾ�ೆ� ಆಡುವ�ದು
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ಪ�ಸರಗಳ ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� 

ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು 

ಎ���ೊಂ�ಾಗ, ಮುದು� 
�ಾಡು��ರು�ಾಗ  

⇒ ಮಗುವನು� �ೆಚ����. ಅದು

ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ರುವಂ�ೆ

�ೋ��ೊ��.

⇒ ಅಗತ� ಇರು�ಾಗ ಎ�ೆಯ �ಶುಗಳನು�

ತೂಗುವ�ದು.

⇒ ಪ���ನ ಮತು� ಆ�ಾ�ೆ� ಮಗುವನು�

�ತ�ಾ� ತ���ೊಳ��ವ�ದು

⇒ ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ ��ರ�ಾದ

ಆ�ಾಮ ಮತು� �ಾಂತ�ನವನು�

�ೕಡುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ಮುಖಗಳ�, ಶಬ�ಗಳ� ಮತು�

ಪದಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು

⇒ ಮಗು�ನ ಸಂಕಟದ ಕಷ್ಣಗ��ೆ ಸಮ�ೕ�ತ�ಾ�

ಪ�����ಸುವ�ದು

⇒ ಒಬ��ೇ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮಮ�ೆಯು  ಮಗು�ನ

ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� �ೇಗ�ೇ ಶಮನ�ೊ�ಸುತ��ೆ

⇒ ಖು�ಯ ಕಷ್ಣಗಳ� ಮತು� ಸಂಕಟದ ಕಷ್ಣಗಳ��

ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು, �ಾಡುವ�ದು

ಮತು� ನಗುವ�ದು

⇒ ಅವಳ� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ಾಗ ಅಥ�ಾ

ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ�ಾಗ

�ಾಂತ�ಾಗಲು “�ೆ�ೕಹ�ೕಲ “” ಅಥ�ಾ “ಸ�ಬ� 

ಸ�ಳಗಳ�” �ೕಡುವ�ದು. ��ಯ ಮಕ�ಳ �ಾಂತ�ನ

ಒದ�ಸುವ�ದು.
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ಸಂವಹನಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮಕ�ಳ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ೈನಂ�ನ, ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ 
ಇತರ�ಂದ �ಂತನ�ೕಲ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� �ೆಚು� �ೕಷ�ೆ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ (�ೇಹ ಮತು� 

ಮನಸು�). ಈ ಸೂಕ� ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಒದ�ಸಲು �ೆಚು�ವ� ಸಮಯ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಅಗತ��ಲ�. ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಬಲ�ಾದ 

ಸಂಪಕ�ವನು� �ೆ�ೆಸಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಬಲ�ಾದ ಆ�ಾಂ�ೆ �ಾತ� ಇದ�ೆ� ಅಗತ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಸರಳ�ಾದ, ಆದ�ೆ 
ಶ��ಯುತ�ಾದ �ಾಯ�ತಂತ�ಗಳನು� �ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳ�� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� 
ಒದ�ಸಬಹುದು. 

�ೆನ�ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� :  

① ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� ಸಂ�ೋಷದ �ೕವನ�ೆ� ಬಲ�ಾದ ಅ��ಾಯವನು� ���ಸಲು ಮಗು��ೆ ಅಗತ��ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅನುಭವಗಳ�
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಅತ�ಂತ ಅಗತ��ಾ��ೆ.

② ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮಕ���ೆ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅನುಭವಗಳ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು
ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಮುಖ� �ಾಗ��ಾ��ೆ.

③ ಮಗು��ೆ ಉತ�ಮ �ೕಷ�ೆಯ �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು� ಇರಲು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ.

ಸಂವಹನ ಮೂಲಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 10 ಅನು� �ೋ�. 






