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िवभाग १. १ : सुयो� �स्थतीची मूलत�े 
 

सुयो� �स्थती �णजे काय? 

जेवायला घालताना बाळाला आपण आपल्या कुशीत घेतो, मांडीवर बसवतो िकंवा खुच�त, जिमनीवर बसवतो ती 
�स्थती यो� असावी.  
बाळाला जेवायला घालताना बसव�ा�ा वेगवेग�ा प�ती असतात. �ा िविवध गो�ीवंर अवलंबून असतात, �ा 
अशा – 

o बाळाचं वय 
o बाळाचा सव�साधारण िवकास, िवशेषतः 

शारी�रक �मता  
o प्र�ेक मुला�ा काही िवशेष गरजा (उदा, 

जेवताना उस�ा मार�ाची सवय, डोके वर 

उचलणे िकंवा मानेला आधाराची गरज 
असणे) 

o संगोपकाची �मता  
o भोवताली उपल� गो�ी  

 

सुयो� �स्थतीचे मह� काय आहे? 

जेवताना मुलाला सुरि�त ठेव�ा�ा ��ीने यो� �स्थतीत बसवणे गरजेचे असते. जे�ा मुलांना यो� �स्थतीत बसवले 
जाते, खास क�न िवशेष गरज असलेल्या मुलांना, ते�ाजेवण सुरि�त, जा� चांगल्यारीतीने आिण आरामशीर 
प�तीने होऊ शकते. मूल आिण संगोपक दोघांनाही हे सोयी�र असते.  
 

 
ठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचे, मृ�ूठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचेहो�ाचे प्रमाण घटते. मृ�ू हो�ाचे 
प्रमाण वाढते.  
↑जेवण भरव�ाची �मता (जलद गतीने ) ↓जेवण भरव�ाची �मता मंद गतीने (सावकाश) 

↑जेवताना तोडंात घास घेणे.  ↓जेवताना तोडंात घास घेणे 

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

↑�वासो�वास �मता (दमसास) ↓�वासो�वास �मता (दमसास) 

↑खाणे िपणे, अ� पचन 
↓खाणे िपणे, अ� पचन 

↑�तः जेवताना हात आिण डो�ांचा उपयोग कर�ाचे कौशल्य 
↓�तः जेवताना हात आिण डो�ांचा उपयोग कर�ाचे कौशल्य 

↑मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची सवय  
↓मुलांनी �तः�ा हाताने जेव�ाची सवय 

↑मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा  
↓मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा 

↑वाढ आिण पोषण  
↓वाढ आिण पोषण 

↑समाजात इतरांशी संवाद साध�ाची �मता  
 

↓समाजात इतरांशी संवाद साध�ाची �मता  
 

सुयो� �स्थतीचे फायदे  अयो� �स्थतीचे धोके  
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सव�  वयोगटातील मुलांसाठी सुयो� �स्थतीचे प्रमुख घटक 

या िवभागात सव� वयोगटातल्या मुलांसाठी आदश� �स्थती कोणती हे सांिगतले आहे. नवजात िशशु, अभ�क, बाळ, 
लहान मूल आिण सव� वयोगटातील िवशेष (अपंग) मुले यां�ासाठी यो� �स्थतीचा िवचार इथे केला आहे. मुलाचं वय 
काहीही असलं तरी संगोपकाने खाली िदलेले सहा मु�े ल�ात घेऊन जेवताना मुलाची यो� �स्थती ठेवणे गरजेचे 
आहे.  
 

 

बैठक  
 
९० अंशात ताठ बसवणे  

धड/शरीर  
 
सरळ, ताठ, मागे पुढे िकंवा कडेला झुकलेले नसावे  

खांदे  
 
एका सरळ रेषेत आिण पुढ�ा िदशेला असावे  

डोके  
 
डोके समोर�ा िदशेला, सरळ, ताठ आिण हनुवटी िकंिचत 
खाली छातीकडे झुकलेली  

गुडघे 
 

 
९० अंशात वाकलेले  

पाय  
 
जिमनीवर िकंवा �ूल, खुच��ा पायावर सपाट �स्थतीत 
ठेवणे  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रमुख घटक 
 

यो� �स्थती 
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वयानुसार काही सामा� �स्थती  

मूल जसं जसं वाढत जाईल आिण जशीजशी �ाची प्रगती होईल �ाप्रमाणे �ाची आदश� �स्थतीही बदलत जाते. 
उदाहरणाथ�, जे�ा छोटं बाळ थोडं मोठं होईल ते�ा जेवताना यो� �स्थतीत बस�ासाठी �ाला संगोपकाची मदत 
फारशी लागणार नाही. खाली बाळांसाठी आिण छो�ा मुलांसाठी चांगल्या आिण सामा� �स्थती कोण�ा ते िदले 
आहे. याब�लची िचते्र आिण फोटो तु�ी प्रकरण २ �ा िवभाग २. ३ आिण प्रकरण ३ �ा िवभाग ३. ३ म�े बघू 
शकता.  

ज�ापासून ३ मिह�ांपय�त  
तीन मिह�ांपय�त�ा नवजात बालकांना दूध िपताना डोकं, मान, पाठ, कंबर या सग�ा भागांना आधाराची गरज 
असते. �ांना मान धरता येत नाही, डोकं वळवता येत नाही, कुशीवर वळणं जमत नाही आिण �तःचं �तः हलता 
येत नाही �ामुळे या मुलांना संपूण� आधाराची गरज असते.  

सामा� �स्थती 
संगोपकाने ��पान देताना आिण/ िकंवा बाटलीने दूध पाजताना बाळाला आपल्या कुशीत �ावे. 
  
बाटलीने दूध पाजतानाची �स्थती 

o पाळ�ात असताना 
o शेजारी झोपून  
o संगोपका�ा मांडीवर�ा उशी ठेवून �ावर बाळाचे डोके असताना  
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर  

४ ते ८ मिह�ाचं वय 
या वयातली मुलं डोकं, मान सांभाळू शकतात. पाठीलाही �ांना थोडासा आधार पुरतो. साधारण आठ�ा मिह�ापय�त 
�ांना �तःला सरळ बसता येऊ लागतं िकंवा पाठीला आधार देणाऱ्या खुच�त बसता येतं ते�ा थोडा आधार असला 
तरी चालतं. कारण या काळात �ांची शारी�रक श�ी वाढत असते. याच वयात �ांना घन आहार �ायला सु�वात 
करायची असते. �ामुळे या न�ा प्रयोगाला सामोरं जाताना बस�ाची यो� �स्थती असेल तर घन आहार घेणं 
�ां�ासाठी आनंदाचं होतं.  

सामा� �स्थती  
बाळाला ��पान दे�ासाठी आिण /िकंवा बाटलीने दूध पाज�ासाठी संगोपकाने कुशीत घेणे ही ४ ते ६ मिहने या 
काळातली आदश� �स्थती आहे. जिमनीवर बसलेल्या संगोपका�ा मांडीवर िकंवा छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा 
बैठकीवर बसवणे ही ६ ते ८ या मिह�ात जे�ा घन आहार सु� होतो ते�ाची आदश� �स्थती आहे.  
 
बाटलीने दूध पाजतानाची �स्थती 

o संगोपका�ा मांडीवर उशी ठेवून �ावर बाळाचे डोके असताना  
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर 

घन आहार देतानाची �स्थती 
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर  
o संगोपका�ा मदतीने जिमनीवर बसून 
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९ ते १५ मिह�ाचं वय  
या काळात जेवताना मुलांना कमी िकंवा म�म ��पाचा आधार हवा असतो. �ांची शारी�रक ताकद वाढत असते 
आिण हालचालीवंर पण िनयंत्रण येत असते. आधारािशवाय सरळ बसणे, रांगणे, चालणे, बसलेले असताना उठून उभे 
राहणे �णजे �स्थती बदलणे अशा अनेक गो�ी ते या काळात करायला िशकतात. ल�ांत �ा याचं काळात ब�तेक 
मुलांची बाटलीची सवय सुटते आिण ते कपाने दूध िपऊ लागतात. या िशवाय आता घन आहार पण वाढलेला असतो. 
या सग�ा गो�ी ल�ात घेऊन मुलाने चांगला आहार घे�ास िशकावे यासाठी �ा�ा गरजेप्रमाणे �ाची बस�ाची 
�स्थती यो� कशी राहील याकडे ल� देणे गरजेचे आहे.  
 
सामा� �स्थती 
संगोपका�ा मांडीवर िकंवा �ां�ा आधाराने जिमनीवर अथवा खुच�वर बसणे.  
 
जेवतानाची �स्थती  

o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o छो�ा बाळां�ा खुच�त िकंवा बैठकीवर 
o संगोपका�ा मदतीने जिमनीवर बसून 

 

१६ मिहने आिण �ा�ापे�ा अिधक वय  
या काळात तर जेवताना मुलांना अगदी �िचतच आधाराची गरज भासते. आता ते छान सरळ आपापलं बसू 
शकतात. हाताने खाऊ शकतात आिण इतरांबरोबर बसून खा�ात �ांना मजा वाटते. वाढ�ा ताकदीमुळे या 
वयातली मुलं टेबलाजवळ एखा�ा खुच�वर(उंची वाढवून) िकंवा तशाच प्रकार�ा मुलां�ा खास खुच�त बसून जेवू 
शकतात. जरी या काळात �ांना आधाराची कमीतकमी गरज असते तरी ते वापरत असलेले टेबल खुच� आपण 
आधी वाचलेले यो� �स्थतीचे सव� सहा िनकष पूण� करतात की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.  
 
सामा� �स्थती  
संगोपका�ा मांडीवर िकंवा �ां�ा आधाराने जिमनीवर अथवा खुच�वर बसणे.  

जेवतानाची �स्थती  
o संगोपका�ा मांडीवर बसून 
o टेबलाजवळ�ा उंची खुच�त िकंवा उंच बैठकीवर 
o संगोपका�ा मदतीने जिमनीवर बसून  
o छो�ा मुलां�ा खास छो�ा टेबलजवळ छो�ा खुच�त  
o यो� आकारात बनवून घेतलेल्या चाका�ा खुच�त िकंवा बाबागाडीत बसणे  
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सव�  वयोगटांसाठी काही खास सूचना  
 

 
 

 

  

सूचना १  

प्र�ेक मुलाचं वेगळेपणल�ात घेऊन �ा�ासाठी आहाराची यो� �स्थती आिण आधाराची गरज ठरवा.  
जी मुलं वाढीचे सामा� ट�े वेळेत गाठतात ती मोठी होताना �ांची ताकद वाढत जाते. �ामुळे जेवताना �ांना यो� �स्थतीत 
बस�ासाठी कमी आधार लागतो. पण तरीही प्र�ेक मूल हे वेगळे असते आिण सग�ांचीच वाढ अशा प�तीने होत 
नाही �ामुळे प्र�ेकाकडे वेगळे ल� देणे आव�यक आहे.  

सूचना २  

 
जेवतानाची सुयो� �स्थती ठरवताना नेहमी मुलाची िवकास कौशल्ये ल�ात �ा.  
मुलाची गरज, �ाची कौशल्ये आिण वयोगट ल�ात घेऊन �ाप्रमाणे �स्थती ठरवणे यो� आहे. उदाहरणाथ�, एखादा 
मुलगा तीन वषा�चा आहे पण �ाचे �ायू कमकुवत आहेत, तो अश� आहे तर �ाला जेवताना खुच�त बस�ासाठी अिधक 
आधाराची गरज भासेल. तो खुच�त बस�ा�ा यो� वयाचा असला तरीही अश� असल्याने डोकं सरळ ठेवून खुच�त 
बसणं �ाला जड जाईल ते�ा �ाला यो� आधार देणे गरजेचे आहे.  

सूचना ३ 

 
बाळाला जेवायला घालताना नेहमीच संगोपकाची �स्थता ल�ात �ा  
बाळाला जेवायला घालताना तुमची शारी�रक �स्थती कशी आहे याचे िनरी�ण करा. तूमची पाठ दुखते का? तु�ी िविचत्र 
�स्थतीत वाकलेले आहात का? बाळ खूप जाड, वजनदार आहे का? तुमची आ�ाची �स्थती जेवण पूण� होईपय�त तु�ाला 
सांभाळतायेणार आहे का? फ� बाळा�ा गरजा पूण� करेल अशीच नाही तर तु�ालाही दीघ�काळ आरामदायी ठरेल 
अशी �स्थती िनवडा.  
 

सूचना ४ 

 
मुलांची वाढ होत असते हे नेहमीच ल�ात ठेवा.  
जसजशीमुलं मोठी होतात तसतशी �ा�ा हालचाली आिण कौशल्य वाढत जातं �ामुळे जेवताना�ा �स्थतीत बदल करावा 
लागेल. वाढ�ा वया�ा मुलां�ा गरजा ल�ात घेऊन जेवायला बस�ा�ा सुयो� �स्थतीत बदल होणे �ाभािवक आिण 
आव�यक आहे.  
 

सूचना ५ 

 
सुयो� �स्थती शोधून काढणं हे अितशय िजिकरीचं काम आहे हे नेहमी ल�ात ठेवा.  
अगदी सामा�पणे वाढणाऱ्या एखा�ा मुलासाठी सु�ा संगोपकाला वेगवेग�ा �स्थती आजमावून पाहा�ा लागतील आिण 
�ातलीच एखादी सुयो� ठरेल. यासाठी वेळ �ा, िनरी�ण करा. मूल कसा प्रितसाद देतंय, �ाला आणखी काही छोटे 
बदल हवेत का? या सग�ा गो�ीकंडे ल� �ा.  
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अंितम िवचार  

बाळासाठी सुयो� �स्थती िनवडणे हे वाटते िततके सोपे नाही. याला वेळ, प्रय�, िवचार, सराव 
आिण संयमाची गरज असते. तु�ाला यो� �स्थतीची खात्री वाटत नसेल तर इतरांची मदत �ा. 

आपल्या अडचणी आिण प्र�न इतर संगोपक आिण गटातले सहकारी यां�ाशी चचा� क�न सोडवले तर प्र�नांना 
यो� पया�य िमळतो आिण आपल्यावरचा ताण हलका होतो. याचे न�ीच चांगले प�रणाम होतात.  
 
 
 

o वयोगटानुसार सुयो� �स्थती ब�ल अिधक मािहती वाचा प्रकरण २, ३, ४, आिण ५ म�े.  
o िवशेष गरज असलेल्या मुलांसाठी सुयो� �स्थतीब�ल वाचा ७ �ा प्रकरणात.  
o कल्पक �स्थतीसाठी प्रकरण प�रिश� ९ल चा संदभ� वापरा.  
o सुयो� �स्थतीसाठी�ा अडचणी आिण उपाय यावर ��रत मािहती तु�ाला प्रकरण 

प�रिश� ९म म�े िमळेल.  


