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��ಾಗ 1.8: ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಮೂಲಂಶಗಳ� 

ಸ�-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

ಸ�-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು, ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೆರಳ�ಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ಬಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ���ೊಳ��ವ��ಾ��ೆ. ಇದು 
ಒಂದು ತ�ೆ�, ಬಟ�ಲು ಅಥ�ಾ ಕ���ಂದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವನು� ಅವರ �ಾ��ೆ ತಲು�ಸುವ, �ೋ�ಸುವ ಮತು� ತರುವ ಪ���� �ಾ��ೆ. 
ಮಕ�ಳ� ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ ಮತು� ತಮ� �ೈಗಳನು� ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಯ��ಸಲು ಆಸ�� �ೋ���ಾಗ 

�ೆರಳ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು. ಸ�-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು�, �ಾ�ಾನ��ಾ� 6-7 �ಂಗಳ ವಯ��ನ�� �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ. 12-14 �ಂಗಳ �ೊ���ೆ, 
ಮಕ�ಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ���ೊಳ�ಲು ಚಮಚ ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ತಮ��ೇ ಆದ �ೕ�ೆ ಕಪ��ಗಳನು� �ಾ�ೇ ಬಳ� �ೆಚು� ಸ��ಯ ಆ�ಾರ 
�ೇವ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. ಸ�ಯಂ- ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ  �ಾವ��ೇ ��ಾನ ಇರ�, ಈ ಅನುಭವಗಳನು� �ೕವನದ�� ಸ��ಾದ ಸಮಯದ�� 

�ೕ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� ಈ ಪ�ಮುಖ �ೕವ�ಾನದ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯಬಹುದು. 

ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾ�ಮುಖ��ೆ ಏನು? 

ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಕ�ಯುವ�ದು ಮಗು�ನ �ೕವನದ�� ಒಂದು ಉ�ೆ�ೕಜಕ ಮತು� �ೆ�ೕ�ೇ�ಸುವ ಸಮಯ�ಾ��ೆ. ಇದು ಮಗು�ನ 

�ೆಳವ��ೆಯ�� ಹಲವ� ಅಂಶಗಳನು� ಧ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ��ಾ��ೆ.  

 ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು ಮುಖ��ಾದದು� ಏ�ೆಂದ�ೆ: 
① ಮಕ�ಳ� ��ನ� �ೆಕಶ� ಆ�ಾರ���ಾ�ಸ ಮತು� �ಾಪ�ಾನ �ೇ�ದಂ�ೆ �ೊಸ ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ��ೆ.

② ಸಂ�ೕಣ� ಚಲ�ೆಗ��ೆ �ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೈಗಳನು� ಬಳಸುವಂತಹ ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಇದು ಸ�ಾಯ

�ಾಡುತ��ೆ.

③ ಇದು ಮಕ���ೆ �ಾ�ತಂತ�� ಮತು� ಆತ���ಾ�ಸದ �ಾವ�ೆಗಳನು� ���ಸುತ��ೆ.

④ ಇದು ಮಕ���ೆ ಹ�ವ� ಮತು� ಪ�ಣ��ೆಯ �ಾವ�ೆಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

⑤ ಇದು ಮಕ���ೆ ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಒಂದು �ೕ�ನ ಮತು� �ಾಭ�ಾಯಕ ಅನುಭವ�ಾ��ೆ.

ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಪ��ೕಜನಗಳ� �ವರ�ೆಗಳ� (ಇದು �ೇ�ೆ  �ಾ�ಸುತ��ೆ ) 

ಉತ�ಮ ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ�ಗಳ� 

o ಇದು ಆ�ಾರ, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ��ಯಲು ಮತು� �ಡಲು �ೆರಳ�

ಮತು� �ೈಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುತ��ೆ

o ಇದು ��ಧ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರ ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಮತು�

���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು ಎಂಬುದನು� ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುತ��ೆ

o ಇದು ಆ�ಾರ, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� �ಾ��ೆ �ೇ�ೆ ತರ�ೇಕು ಎಂಬುದನು�

ಕ�ಯಲು ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಆ�ಾರ,

ಸಂ�ೇದ�ಾ ಅ�ವೃ�� 
o ಇದು ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, �ಾಪ�ಾನಗಳ� ಮತು� ದಪ�ಗಳನು�

ಅನುಭ�ಸಲು ಮತು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಅವ�ಾಶವನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ

o ಇದು �ೊಸ ಆ�ಾರಗಳನು� �ದಲು ಸ����ದ ನಂತರ �ೆಚು�

ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾಗಲು ಮಕ�ಳನು� �ದ�ಪ�ಸುತ��ೆ
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�ಕ� ಮಕ�ಳ ಗುಂಪ� ತಮ� 

ಮ�ಾ�ಹ�ದ ಊಟವನು� �ಾ�ೇ 

ಸಂ�ೋಷ�ಂದ �ನು����ೆ. 

ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ 

o ಇದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಪ�ಣ� ಸಂ�ಾದದ�� �ೊಡ���ೊಳ�ಲು

ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡುತ��ೆ

o ಇದು ಮಕ�ಳನು� ಊಟದ ಸಮಯಗ��ಾ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ನಚ�ಗ��ಾ�

�ದ�ಪ�ಸುತ��ೆ: �ೈ �ೊ�ೆಯುವ�ದು, �ನ�ಲು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು, ತಮ�ೆ ಮತು�

ಇತರ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾಡಲು, ಸು�ಯಲು ಮತು� �ೆ�ೆಯಲು, �ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸಲು

ಮತು� ��ೇ�ಶನಗಳ� ಅನುಸ�ಸಲು �ದ�ಪ�ಸುತ��ೆ.

�ಾ�ತಂತ�� ಮತು� ��ಾ�ಸ 
o ಇದು �ದು�ನ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸ�ಂತ �ೆಲಸಗಳನು� ಮಕ���ೆ

�ಾಡುವ ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡುತ��ೆ

o ಇದು ಮಕ���ೆ �ೕ�ನ ಮತು� �ಾಭ�ಾಯಕ ಅನುಭವವನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಅದು

ಅವ��ೆ ಒ� �ೆಯದನು� ಅನುಭ�ಸಲು ಮತು� ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಆನಂ�ಸಲು

ಸ�ಾಯ

ತನ�ನು� ಕು�ತು ಕ�ಯುವ�ದು 
o ಇದು ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೇಹವನು� ಅ�ವನು� ಮತು� ಅವರ ಹ�ವ�

ಪ�ಣ��ಾ�ರುವ�ದನು� ಗುರು�ಸಲು ಅವ�ಾಶವನು� ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ

o ಇದು ಸಣ� ಕ�ತ ಮತು� ಗುಟುಕು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದನು�, �ನು��ಾಗ ಮತು�

ಕು�ಯು�ಾಗ ��ಾನ�ೊ�ಸುವ�ದನು�, ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ಾ�� ಅ�ಯುವ�ದನು�

ಇ�ಾ�� ಪ�ಕಲ��ೆಗಳನು� ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುತ��ೆ.

�ೆನ��: ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು �ೆಚು� �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ�. ಮಕ�ಳ� �ಾ�ೇ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ 
�ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡಲು ಕ�ಯು�ಾಗ, ಇದು ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಕ�� �ೕವ��ಾದ �ೆಲಸ�ೆ� 
�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. 

��ಷ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಾ�ಾವ� 

6-7 �ಂಗಳ ವಯ���ಂದ ಮಗುವ� �ೈಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ಬಳ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದು ��ಷ�

�ಾ�ಾವ��ಾ��ೆ. (ವಯ��ನ �ೆ�ೕ�). �ೇ�ಾದರೂ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ವಯಸ�ನು� �ಾತ�ವಲ�, ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು�
��ೕ�ಾ��ಸವ�ದನು� �ಧ��ಸು�ಾಗ, ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯ �ೌಶಲ� ಮಟ�ವನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಇನೂ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ.
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ಮಗುವ� ಒಂದು ���ಷ� ವಯ��ನ�ಾ��ದ�ರೂ, ಯಶ�� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಅದ�ೆ� ಅಗತ��ಾದ �ೌಶಲ�ಗಳ� ಇರುವ�ದು ಬಹು 
ಮುಖ��ಾದದು�. 

�ೈಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ಬಳ� �ನ�ಲು ಕ�ಯುವ ಪ����ಯನು� ಮತು� ಅವ�ಗಳ� �ೆ�ಾ�� ಕಂಡುಬರುವ �ೆಳವ��ೆಯ 
ವಯಸ�ನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ��ಷ� ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.  

ಅ�ವೃ��  ವಯಸು�  ಅ�ವೃ��  �ೌಶಲ�  

2-3 �ಂಗಳ�ಗಳ� �ೊ�ೆ� ಮತು� �ಂ�ಾಗದ��ರು�ಾಗ ಮಗು �ೈಗಳನು� �ಾ��ೆ ತರಬಹುದು 

3-4 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಸ�ನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಯನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ 

4 �ಂಗಳ�ಗಳ� ವಸು�ಗಳನು� ���ಟು��ೊಳ���ಾಗ ಮಗು �ೈ�ೆ �ಾ��ೆ ತರಬಹುದು 

5 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಸ�ತಂತ��ಾ� ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ �ೈಗ�ಂದ �ಾಟ�ಯನು� 

���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು 

5-6 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು�ನ ��ಸುಗಳ�/ ಗ���ಾದ �ೆ�ಡ್ / �ಸ�ತು� ಮುಂ�ಾದ ಘನ ಆ�ಾರಗಳನು� 

ಮಗು �ಾ��ೆ ತರಬಹುದು 

6-7 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು�ನ ��ಸುಗಳ�/ ಗ���ಾದ �ೆ�ಡ್ / �ಸ�ತು� ಮುಂ�ಾದ ದ�ವ ಆ�ಾರಗಳನು� 

ಮಗುವ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ���ರು�ಾಗ ಕು�ಯಬಹುದು. 

 9 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಸ�ತಂತ��ಾ� �ೆರಳ�ಗಳನು� ಬಳ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡಬಹುದು 

ಮತು� ಚಮಚವನು� ���ಟು��ೊಳ�ಬಹುದು 

 12 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಕ�ಷ� �ೆಲು���ೆ�ಂ��ೆ ಕ���ಂದ ��ದು ಕು�ಯಬಹುದು 

12-14 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಆ�ಾರ�ರುವ ಚಮಚವನು� �ಾ��ೆ ತರಬಹುದು 

15-18 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಚಮಚ�ೊಂ��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೋ��ೊಂಡು �ಾ��ೆ ತರಬಹುದು 

20-22 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಒಂದು �ೈಯ�� ��ದು�ೊಂಡು ಮಗು ಕ���ಂದ ಕು�ಯಬಹುದು 

24 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು �ೆಚು� ಪ�ಬುದ� ಗ���ೆ�ಂ��ೆ ಚಮಚವನು� �ಾ��ೆ ತರಬಹುದು (ಅಂ�ೈ �ೕ�ೆ) 

30 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಒಂದು �ಾ�ೆ��ಂದ ಇ�ೊ�ಂದ�ೆ� ದ�ವವನು� ಸು�ಯಬಹುದು 

31-32 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಕ�ಷ� �ೆಲು���ೆ�ಂ��ೆ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡಬಹುದು 

30-36 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮಗು ಚುಚು�ವ ಚಮಚ ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� ಚುಚು�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು 

�ೈ�ಧ�ಮಯ ಆ�ಾರಗಳ�, ಕಪ�ಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮಗು��ೆ ಪ���ನ ಅ�ೇಕ 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡುವ�ದ�ಂದ ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೇ�ೆ �ೕ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯುವ 

ಪ����ಯ�� �ೇಗ�ಾಗುತ��ೆ.  
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ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ಧಗಳ� 

ಮಗು ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದನು� ಕ�ಯುವ ಹಲವ� �ಾಗ�ಗ��ೆ. ಆರಂಭದ��, ಅವರು 
ತಮ� �ೆರಳ�ಗಳನು� ಮತು� �ೈಗಳನು� �ನು�ವ�ದ�ೆ� �ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. �ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ, ಅವರು 

��ಧ �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ಬಳ� ತಮ�ನು� �ಾವ� �ೕ�ಸುವ ಪ����ಯನು� ಕ�ಯಲು �ಾ�ರಂ�ಸು�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ 

�ೇವ�ೆಯ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ�, ಪ�� ಮಗು��ೆ ಈ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಸೂಕ� ಸಮಯದ�� ಅ�ೇಕ 
ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು ��ಾ�ಯಕ.  

�ೆರಳ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದು 

ಮಗು ತನ�ನು� �ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡಲು ಕ�ಯುವ �ದಲ�ೇ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ, �ೆರಳ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� 

�ಾಡುವ��ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ತಮ� �ೈಗ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� ಗ��� ಎ���ೊಂಡು �ಾ��ೆ ತಂದು �ನ�ಲು ಮತು� ಆನಂ�ಸಲು ಇದು ಬಹಳ 
�ಾಭ�ಾಯಕ ಚಟುವ��ೆ�ಾ��ೆ! ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದು ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� ಅವರ �ೈಯ�� ��ನ� 
ಸಂ�ೇದ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಪ��ತ�ಾಗಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತ��ೆ. �ನ�ವ�ದನು� ಕ�ಯುವ�� ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾದ �ಾಗ�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� 

�ದಲು ಸ���ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ �ಾಧ��ೆ �ೆಚು�. ಆದ��ಂದ, ಇದು �ೆರಳ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದನು� 
��ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು; ಅದು �ೊಂದಲಮಯ�ಾ�ರಬಹುದು, ಆದರೂ ಇದು �ನ�ಲು ಕ�ಯುವ ��ಾ�ಯಕ �ಾಗ�ಾ��ೆ. 

�ೆರಳ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದನು� ಸು�ಾರು 6-7 �ಂಗಳ�ಗಳ�� ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಮಗು ಯಶ���ಾಗಲು ಮತು� 
ಸುರ�ತ�ಾ�ರಲು ಅಗತ��ಾದ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು��ರು�ಾಗ: 

① ಉತ�ಮ�ಾ� ತ�ೆಯ ಮತು� ಕ��ನ ಶ��ಯನು� �ೋ�ಸುವ�ದು�ಾಗು��ರು�ಾಗ

② �ಾವ��ೇ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು.

③ ಆ�ಾರಗಳ�� ಆಸ�� �ೋ�ಸುವ�ದು.

④ ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪ�ವ�ದು ಮತು� ಗ��ಸುವ�ದು.

�ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು�  ಫಲಕಗಳ�: 

��ಧ ಆ�ಾರಗಳ��, �ಾತ�ಗಳ��, �ೈ�ಗಳ�� ಮತು� ವಸು�ಗಳ�� �ಾ�ೆ�ಗಳ� �ಗುತ��ೆ. ಮಗು�ನ ��ೇಷ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ 
�ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಹಲವ� �ಾಗ�ಗ��ೆ. �ಾವ �ೕ�ಯ �ಾ�ೆ�ಯನು� ಆ�� �ಾ�ದರೂ, ಅದು ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ಮತು� 
ಅದರ ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ೈ�ಕ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಅಲ��ೆ, ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದನು� ಕ�ಯಲು ಸಮಯ 
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೆನ��, ಆದ��ಂದ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು��ೆ �ಾಕಷು� �ೆಂಬಲ ಮತು� ಆ�ಾ�ೆ� ಅವ�ಾಶಗಳನು� 
ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  

ಚಮಚಗಳ� ಮಗು��ೆ ಬಳಸುವ �ದಲ �ಾ�ೆ�ಗ�ಾ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ� ಆ�ಾರವನು� �ೋಡಲು ಮತು� �ಾ��ೆ ತರಲು ಸುಲಭ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
�ೈ ಮತು� �ೋಳ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಉತ�ಮ �ಯಂತ�ಣ�ಲ�ದ �ಕ� ಮಕ���ೆ, ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದನು� ಕ�ಸಲು ಚಮಚಗಳ� 
ಅತು�ತ�ಮ �ಾಧನ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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ಒಂದು ಪ�ಟ� ಹುಡು� ತನ� ಚಮಚವನು� �ೆ���ಂದ 

���ಟು��ೊಂ��ಾ�� ,ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವಳ� ತನ�ನು� �ಾ�ೇ 

�ದಲ �ಾ��ೆ ಯಶ���ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� 

�ಾಡು���ಾ�� .ೆ  

ಸಣ� ಹುಡುಗರು ತಮ� ಬಟ�ಲುಗ�ಂದ ಕು�ಯುವ 
ಮೂಲಕ ��ೇಷ �ಸರು �ನು��ಾ��ೆ. 

ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ತ�ೆ�ಗಳ� ��ಧ ಪ��ಾರಗಳ�� ಬರುತ��ೆ. ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� 
ತ�ೆ�ಗಳ� ��ಧ ಪ��ಾರಗಳ�� ಬರುತ��ೆ. �ೕಜುಗ��ೆ ಅಂ��ೊಳ��ವ ಬಟ�ಲುಗಳ� 
ಮತು� ತ�ೆ�ಗಳ�ಗಳ� (�ೆಳ�ಾಗದ�� �ೕರುವ ಕಪ��ಗಳ�) ��ದು ಆ�ಾರ �ೆ�ೆಯಲು 

ಕಷ�ಪಡುವ ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.  
�ೕ�ೆ��ೆ ಅಂ��ೊಳ��ವ �ೕ�ನ �ಾ�ೆಗಳ� ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ತ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� 
�ೋಷ�ಕಳನು� �ೕ�ನ �ೕ�ೆ ಇ�ಸಲು  

 ಇತರ �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ವಸು�ಗಳ�: 

ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಮಕ���ೆ ಚುಚು�ವ ಚಮಚ ಮತು� �ೋಚು� ಕ��ಗಳನು��ೕಡಬಹುದು; ಆ�ಾಗೂ�, ಈ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಬಳಸುವ�ದು 
�ೆಚು� ಕಷ�, ��ೇಷ�ಾ� ಚಲ�ೆ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆಚು� ಕಷ�. 

�ಕ� ಚಮಚ ಒಂದು ಚಮಚ�ಾ�ದು� ಇದು ಚುಚು�ವ ಚಮಚದಂ�ೆ �ಾಣುವ �ಾ�ೆ�ಗ�ಾ��ೆ. ಚಮಚವನು� ಬಳಸಲು ಸಮಥ� ಮತು� ಚುಚು�ವ 
ಚಮಚವನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯಲು �ದ��ಾ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾದ “ನಡು�ೆ” �ಾಧನ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ತ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು. ಇದನು� 8-9 �ಂಗಳ�ಗಳ�� ಮತು� 
ಮಗು ಯಶ���ಾಗಲು ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ�ರಲು ಅಗತ��ಾದ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು��ರು�ಾಗ ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು 

o ಉತ�ಮ ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ ಶ��ಯನು� �ೋ�ಸು���ೆ.
o �ಾವ��ೇ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು.
o �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ತ�ೆ�ಗಳ�� ಆಸ�� �ೋ�ಸುವ�ದು.
o ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪ�ವ�ದು ಮತು� ಗ��ಸುವ�ದು.
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��ೇಷ ಬಳ� ಮಕ�ಳ� ತಮ�ನು� 
�ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ

 ಮರೂನ್ ಚಮಚಗಳ�.

�ಕ� ಮಕ�ಳ� �ಾ���ಕ್ ��� ಕಪ್ ಗ�ಂದ 
�ೕ�ಾ�ಗವನು� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ.

ಒಂದು ಪ�ಟ� ಹುಡು� �ಾ�ೇ  ಟ 
�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ��ಾಮ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ�� .ೆ

ಕಪ��ಗಳ�: 

��ಧ ಆ�ಾರಗಳ�, �ಾತ�ಗಳ�, �ೈ�ಗಳ� ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಹಲವ� ಬ�ೆಯ 
ಕಪ��ಗ��ೆ. �ಾ�ೆ�ಗಳಂ�ೆ, ಕಪ��ಗಳ ಪ��ಾರವ� ಮಗು�ನ �ಾ�, �ೌ�ಕ ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ�ಗಳ 
ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ೈ�ಕ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 

ಮುಚ�ಳಗಳ� ಮತು� �ೋಳ�ೆಗ��ೆಂ��ನ ಕಪ��ಗಳ� “�ದಲ ಕಪ��ಗಳ�” ಇವ� 
ಸ�ಾಯಕರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಮುಚ�ಳಗ�ಲ�ದ �ೆ�ೆದ ಕಪ��ಗಳ� �ೆ��ನ 

ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಅವ�ಗಳನು� ಬಳಸಲು ತುಂ�ಾ �ೆ�ೕ�ೇ�ತ�ಾ� 
�ೆ�� ಪಡು�ಾ��ೆ. 

ಕಪ��ಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� 6-9 �ಂಗಳ�ಗಳ�� ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು 

ಮತು� ಮಗು ಯಶ���ಾಗಲು ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ�ರಲು ಅಗತ��ಾದ �ೌಶಲ�ಗಳನು� 
�ೋ�ಸು��ರು�ಾಗ ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು: 

• ಉತ�ಮ ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ ಶ��ಯನು� �ೋ�ಸುವ�ದು.
• �ಾವ��ೇ �ೆಂಬಲ�ಲ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು.
• ಕಪ��ಗಳ�� ಆಸ�� �ೋ�ಸುವ�ದು

• ವಸು�ಗಳನು� ತಲುಪ�ವ�ದು ಮತು� ಗ��ಸುವ�ದು.

��ನ� ಕಪ��ಳ� ಮತು� ಚಮಚಗಳ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 7 ಅನು� �ೋ� 

ಮಗು ��ೇಷ “ಮೂಗು ಕತ���ದ ಕ���ಂದ 
ಕು�ಯು���ೆ ಕು�ಯುತ��ೆ, ಇದು ಆ ಮಗುವ� 

ಕ�ಯುವ�ದನು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸುತ��ೆ. 
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�ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಾ��ೕ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� 

ಏ�ೆ �ಾಡುವ��ಲ�? 

① �ೌ�ಕ: ಮಗು�ನ �ೇಹ ಮತು� �ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಸೂಕ��ಾ� ಮತು�

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಬಳಸುವ �ಾಮಥ��. 
② �ಾವ�ಾತ�ಕ: ಮಗು�ನ �ೈಯ��ಕ ಅನುಭವಗಳ� �ಾ�ೇ ಆ�ಾರ

�ೇವ�ೆ�ಾಡುವ ಆಸ��ಯನು� ರೂ�ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ೇ�ಸುತ��ೆ. 
③ ಪ�ಸರ: ಮಗು�ನ ಪ�ಸರವ�, ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಕ�ಯಲು �ೇ�ೆ

ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ೆಯುತ��ೆ.

�ಾರಣಗಳ�  ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�  

�ೌ�ಕ 
o �ನ�ಲು, ಕು�ಯಲು ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು��ಾಡಲು ��ರ�ೆ�ಂದ

ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�

o ಕಪ�� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರವನು� �ೈ�ಕ�ಾ� �ಾ��ೆ ತರಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ��ಲ�

o ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಇಷ�ಪಡ�ರುವ�ದು ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸುವ ಅಥ�ಾ

ಆ�ಾರವನು� �ಾ��ೆ ತಂ�ಾಗ �ಾಸ�ೆ �ಾಡುವ ಸಂ�ೇದ�ಾ ಅವಶ�ಕ�ೆಯಂತಹ

ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ತ��ಸುವ�ದು.

o �ಾ� �ೋವ�, �ಾ� / ಹಲು�ಗಳ �ೊಂದ�ೆ ಅಥ�ಾ ನುಂಗುವ �ಾಯ���ಾನದ �ಾವ��ೇ

�ಾಗದ �ೊಂದ�ೆ

o �ೈದ��ೕಯ ಪ����ಗ�ಾದ ��, �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್, ಎಎ��, ಎಫ್ಎಎ��, �ದು�ನ �ಾಯ,
ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ� ಸ�-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� ಕ�ಣ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

o �ನು��ಾಗ, ಕು�ಯು�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯವರ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ

ಆ�ಾ� �ೆ ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಭ�ಾನಕ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

�ಾವ�ಾತ�ಕ 
o ಹ��ರು�ಾಗ ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೇವ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ

�ಾ�ೕಯದ ಅಗತ��ರು�ಾಗ ಸ�ಂತ�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೆ ಇರುವ�ದು. �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಬಲವಂತ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾಡುವ�ದು ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ

�ೇ�ದಂ�ೆ �ನು�ವ�ದನು� ��ಾಕ�ಸುವ�ದ�ೆ� ನ�ಸುತ��ೆ

o ಅ�ತಕರ ಊಟದ ಸಮಯದ ಅನುಭವಗಳ� ಸ�-ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ನು�ವ

��ಾಕರ�ೆ�ೆ ನ�ಸುತ��ೆ

o ಊಟದ ಸಮಯದ ಅನುಭವಗಳ ಪ�ಚಯ�ಲ��ೆ ಇರುವ�ದು (�ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಕಪ��ಗಳ�,
ಆ�ಾರಗಳ�, ದ�ವಗಳ�, ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ೇ�ೆ ಬಳಸುವ�ದು)

ಪ�ಸರ 
o ಆ�ಾರವನು� �ೇವ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� ಪ�ಯ��ಸಲು ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ�

(�ೆರಳ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಪ��ಗಳನು�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು�

�ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು)

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ����ೆ ಪ��ೇಶ�ಲ�

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮಕ���ೆ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡಲು �ೕ�ತ

ಸಮಯ��ೆ

o �ೕ�ತ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು (�ಬ�ಂ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ�) ಮಕ�ಳ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ತ�ೆಯುತ��ೆ
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ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� 

ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�  ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಯಶ�� ��ೆ�ಗಳ� 

ಸೂಕ��ಾದ ��� (ಮಗು�ನ 

ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ) 

o ಸುರ�ತ, �ೆಂಬಲ ಮತು� ���ಯ��ರುವ�ದರ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ, ಇ�ೕ �ೇಹದ

�ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಕು�ತು�ೊಳ��ವ, �ೆಟ��ೆ ಇರುವ �ಾ�ನದ�� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾಡು���ೆ. ಮಗು

ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಆ�ಾಮ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ

o ಮಗುವ� �ೊಡ���ೊಂ��ೆ ಮತು� ಆಸ�� �ೊಂ��ೆ (ಎಚ�ರ�ಾ��ೆ, ಕಪ�� ಅಥ�ಾ ಚಮಚವನು�

ತಲುಪ����ೆ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯು���ೆ, ಇ�ಾ��)

o ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ �ಾಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಗ����ಾ�ರುವ��ಲ�

ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ೆ� ಮತು� ಕಪ�� 

(ಮಗು�ನ ಅಗತ�ಗ��ೆ 

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ) 

o �ೆರ��ಂದ �ನು�ವ ಆ�ಾರಗಳ� ಮಗು�ನ ಉತ�ಮ ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ�ಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾ�

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾತ�, �ೌಶಲ� ಮತು� �ೈ�ಕ ಅಗತ�ಗ��ೆ

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o �ೈ, �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ಬಳ� ಮಗು ಆ�ಾಮ�ಾ� ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ�

ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ

o ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ಾಮ��ಗ��ೆ ಅ��ಾ� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಾ�ಲ� ಮತು� �ಮು�ವ�ದು, ತ�ಾ�ೆ

�ಾಡುವ�ದು, ಎ�ೆಯುವ�ದು ಇ�ಾ��ಗ�ಲ�

o �ಾ�ೆ� / ಬಟ�ಲು / ಕ��ನ �ವ�ಹ�ೆ ಮತು� ತೂಕವ� ಮಗು��ೆ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ

�ಾಡು�ಾಗ ��ದು�ೊಳ�ಲು, �ೆ�ೆಯಲು, ಎತು�ಲು ಮತು� �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ ತರಲು ಅನುವ�

�ಾ��ೊಡುತ��ೆ

ಸೂಕ� ಅವ�ಾಶ 

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ, �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಸಮಯ

ಮತು� ಅವ�ಾಶ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು �ಾಕಷು� ಸಮಯ ಮತು� ಅವ�ಾಶ��ೆ

o ಆ�ಾರ�ೆ �ೇವ�ೆ�ೆ 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ

ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ಾರ ಮತು� 

ದ�ವಗಳ� 

o ಸುಲಭ�ಾದ �ೆರಳ� ಆ�ಾರ, ಚಮಚ ಆ�ಾರ ಮತು� ಕಪ���ಂದ  ಕು�ಯು��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ

ಸೂಕ��ಾದ ಆ�ಾರವನು� ಮಗು��ೆ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆ �ಾಡಲು �ೆಚು� ಪ�ಣ�ಯನು� ಪ�ೆದಂ�ೆ ಅದ�ೆ� ಕ��ೕಣ ��ನ�

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ,

ಸೂಕ��ಾದ �ಾದ�ಗಳ� ಮತು� 

�ೆಂಬಲ 

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ �ೈಗಳನು�, �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಳನು� �ೇ�ೆ

ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು �ೋ�ಸಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ನು��ಾ��ೆ ಮತು� ಕು�ಯು�ಾ��ೆ

o ತನ� �ೈಗಳನು�, �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� ಕಪ��ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು �ೋ�ಸಲು

ಮಗುವ� �ೆ�ೆಯ�ೊಂ��ೆ �ನು�ತ��ೆ ಮತು� ಕು�ಯುತ��ೆ

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು��ೆ ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ೆ �ೇವ�ೆ�ೆ

ಸೂಕ� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡು�ಾ��ೆ
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ಪ�� ಮಗು��ೆ ಸ�ಯ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಲ�ೆಗಳ� 

ಸಲ�ೆ 1: 
ಸ�ಯಂ-�ೇವ�ೆಯನು� ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ ಮಗು�ನ �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಮಟ�ವನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ಗ���. ಪ�� 

ಮಗುವ� ಆಸ�� ವ�ಸುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೇ ಸಮಯದ�� �ಾ�ೇಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಪ�ಯ��ಸಲು �ಾ�ರಂ�ಸುವ��ಲ�. 

ಸಲ�ೆ 2: 
�ೕ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ�ಸುವ�ದು ಸಮಯ ಮತು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆಗ�ರ� ಅಥ�ಾ ಇಲ��ರ� 

�ೕ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ�ಸುವ�ದನು� ಕ�ಯುವ�ದು ಒಂದು ಪ�����ಾ��ೆ. ಕ�ಯಲು ಏ�ೈಕ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ �ಾಕಷು� ಆ�ಾ� �ೆ �ೈನಂ�ನ 

ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� ಇತ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ಂತನ�ೕಲ �ೆಂಬಲ�ಾ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 3: 

ಉತ�ಮ ��ಾನವನು� ಕಂಡು�ೊಳ��ವ�ದು �ೆಲ��� �ೆ��ನ �ೆಲಸವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದು��ರುವ 

ಮಗು��ೆ, ಸ��ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವದನು� ಕಂಡು��ಯುವವ�ೆ�ೆ ಹಲ�ಾರು ಚಮಚಗಳ�, ಕಪ��ಳ�, ���ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ �ಾತ�ಗಳನು� 

ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊ���, ಮಗು �ೇ�ೆ ಸ�ಂ�ಸುತ��ೆಂದು ಗಮ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಸಣ� 

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ�. 

ಸಲ�ೆ 4: 
ಉತ�ಮ ���ಯ���ಸುವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ. �ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಕ�ಯುವ ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ ���ಯನು� 

ಕಂಡು��ಯುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�. ��ರ�ಾದ ���ಯು ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು �ೆಚು� ಸುಲಭ ಮತು� �ೆಚು� ಯಶ���ಾ�ಸುತ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 5: 

ಸಣ� ಮತು� ��ಾನ�ಾ� �ಾ�ರಂ��. ಮಗು��ೆ ಊಟದ ಒಂದು ಸಣ� �ಾಗವನು� �ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡಲು 

ಪ�ಯ���, ತದನಂತರ ಉ�ದ ಆ�ಾರ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾ�. ಇದನು� ತಂಡದ ಪ�ಯತ�ವ�ಾ�� �ಾ�. ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ 

�ರುವ�ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊ�� (�ೕವ� ಕಚು���ೆಯನು� �ೕಡು��ೕ� ಮತು� ನಂತರ ಮಗು �ರುವ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ). ��ಾನ�ಾದ ಆದ�ೆ ��ರ�ಾದ 

ಅ�ಾ�ಸವ� ಈ �ೊಸ ಅನುಭವವನು� ಪ�ಚ�ಸಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ6: 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ��ೆ��ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುವ�ದು ಅವರು 

�ಾ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಕ�ಯು�ಾಗ ಈ �ೊಸ ಕ��ೆಯ ಪ����ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 7: 
�ೊಂದಲಮಯ�ಾ�ದ�ರೂ ಸ�. �ೕ�ೇ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಕ�ಯುವ�ದು �ೊಂದಲಮಯ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೇ�ಾದರೂ, �ೊಂದಲಮಯ�ಾಗುವ�ದು 

ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು ಆ�ಾರಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುತ��ೆ, ಆ�ಾರ / ದ�ವಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�� ಅವರ 

ಆಸ��ಗಳನು� �ಸ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಉತ�ಮ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವಕ�ಾಗಲು ಅವ��ೆ ಅಗತ��ಾದ ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 8: 

ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಈ ಮಹತ�ದ �ೕವನ �ೌಶಲ�ವನು� ಕ�ಯುವ ಅವ�ಾಶ�ೆ� ಅಹ��ಾ��ಾ��ೆ. �ೕ�ೇ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಕ�ಯುವ�ದು ಒಂದು 

ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ��ಾ�ದು� ಅದು ಮಗು��ೆ �ೊಡ� ವ��ಾ�ಸವನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. ಅಂಗ�ಕಲ ಮತು� ಮಕ���ೆ ಈ ಪ�ಬಲ ಚಟುವ��ೆಯ�� 

�ಾಗವ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ೇಕು. 

ಅಂ�ಮ ಆ�ೋಚ�ೆಗಳ� 

ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಮಗು��ೆ ಸ�ಾ�ನ, ಆದ�ೆ ನಂಬ�ಾಗದಷು� �ಾಭ�ಾಯಕ ಅನುಭವ�ಾ��ೆ. 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಕ���ೆ ಈ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� �ೕ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� �ೇ�ೆ �ನ��ೇಕು ಮತು� ಕು�ಯ�ೇಕು 
ಎನು�ವ�ದ��ಂತ �ೆ��ನದನು� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. ಅವರು �ೕವನ�ಾ�� ಅಮೂಲ��ಾದ �ೌಶಲ�ವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಈ �ೈ��ಯನು� 

ಸ�ಾಯಕ ಸಂಪನೂ�ಲ�ಾ� ಬಳ�. �ೆನ���: ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು���ಾಗ, ಇತರರ �ೆಂಬಲವನು� ಪ�ೆ��. ಆ�ಾ�ೆ�, ಇತ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು 

ಮತು� ತಂಡದ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ಂ�ನ ಅನುಭವಗಳ�, ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದು �ೆ��ನ ಸಮ�ೆ�-ಪ�ಹ�ಸುವ ಮತು� 
ಸೃಜನ�ೕಲ ಪ��ಾರಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ೊಂದ�ೆಗಳನು�  

ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� ��ೕ�ಾ��ಸುವ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 2, 3 ಅನು� 
�ೋ�ಮತು� 4.ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಸೃಜನ�ೕಲ �ಾಗ�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ 

�ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 9I ಅನು� �ೋ�.  




