
ಅ�ಾ�ಯ 1 | ��ಾಗ  1 .9  ಆ�ಾರ  ಮತು�  ದ�ವ  ಮೂಲಗಳ�  

87 

��ಗ 1.9 ಆ�ರ ಮ�� ದ� ವ �ಲಗ� 

ಘನ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಎಂದ�ೇನು? 

ಘನ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�� ಹಲವ� �ಧಗ��ೆ.  �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದು��ರುವ ಮಗು ವಯ�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� ಅದರ 

�ೌಶಲ�ಗಳ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ��ಾ�ಸಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ .  �ೇ�ಾದರೂ, �ನು�ವ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೆ ,  

ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ಅದರ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಅದ�ೆ� �ೆಲವ� ��ಾ�ಸಗಳ� �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  

�ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ��ಾ�ಸವನು� �ೕಡ�ಾ�ದ�ರೂ, ಅದು ವಯ���ೆ   ತಕ�ಂ�ೆ ಇರ�ೇಕು ಮತು� ಇದು ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮತು� 

�ೈ�ಕ ಅಗತ�ಗ��ೆ  �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು.  ಆದ��ಂದ ಪ�� ಮಗು��ೆ ಉತ�ಮ ಆ���ಾಡಲು ವ��ಾ�ಸಗಳನು�  

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ .ಅಂ�ಮ�ಾ� ಮಗು �ಾವ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು�  �ವ��ಸಬಲ�ದು ಮತು� 

�ೊಸದನು� ಪ�ಯ��ಸಲು �ದ��ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ಸುತ��ೆ .  ಶು��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ 

ಪಠ�ಗಳ� ಮತು� ಸಂವಹನಗಳ ಪ��ಾರಗಳ�20 

ಅ�ೇಕ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ� ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗ��ೆ .  ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಈ �ೆಕಶ�ಗ�ಳ� 

ಮತು� ��ರ�ೆಗ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ���ಷ� ಮಗು��ೆ �ೆಚು� ಸೂಕ��ಾದ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆ�ಾಗಲು ಅವ�ಗಳನು� 

ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.  �ಾ�ೆ�ಗಳ�,  �ೆ�ಂಡರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ದಪ��ಾ�ಸುವ ಏ�ೆಂಟ್ಗಳಂತಹ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ� ಆ�ಾರ ಮತು� 

ದ�ವವನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು . 

�ಾ�ಡ್ ಆ�ಾರ ಪಠ�ಗಳ� �ವರ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ ಆ�ಾರಗಳ� 

ಶುದ� / �ೆಚು� ದಪ� 

o �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾ�ೆ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ನ��ಾಗುತ��ೆ

o ಒಂದು ಕಪ್ ಅಥ�ಾ ಒಣಹು���ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�

o ಚೂ�ಂಗ್ ಅಗತ��ಲ�

o ನಯ�ಾದ, ಉಂ�ೆಗ�ಲ�

o ಸು�ಯುವ��ಲ�

o ಒಂ�ೇ ಚಮಚದ�� ಚಮಚವನು� �ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� � �ೇಟ್ /

�ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ನ�� ಆ�ಾರವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ

ಸಂ�ೕ�ತ ತರ�ಾ�ಗಳ�, 

ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂಸ, ದಪ� 

���ಾನ�ಗಳ� 

�ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶ 

o �ಾ�ೆ�, �ಾಪ್��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� �ೈಗ�ಂದ

�ನ�ಬಹುದು

o � �ೇಟ್ / �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ �ೕ�ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� ಸೂ�ಪ್

�ಾಡಬಹುದು 

o ಸಣ� ಉಂ�ೆಗಳ� �ೋಚ�ಸುತ��ೆ

o ಉಂ�ೆಗಳ� �ಾ��ೆ�ಂದ ನುಣು��ೊಳ��ವ�ದು ಸುಲಭ

o �ೇ�ಾಂಶ ಮತು� ಮೃದು

o ಕ�ಷ� ಚೂ�ಂಗ್ ಅಗತ���ೆ

o ಕಚು���ೆಯ ಅಗತ��ಲ�

ನುಣ��ೆ �ೊ��ದ �ಾಂಸ, ನುಣ��ೆ 

�ೊ��ದ ಅಥ�ಾ �ಸು�ದ ಹಣು�ಗಳ�, 

ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ೕನುಗಳ�, 

ಸಣ� ಉಂ�ೆಗ�ರುವ ದಪ� 

���ಾನ�ಗಳ� 

ಮೃದು ಮತು� �ೈಟ್ �ಾತ� 

o �ಾ�ೆ�, �ಾಪ್��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೈಗ�ಂದ �ನ�ಬಹುದು

o ಮೃದು, �ೋಮಲ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶದ ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ

ತುಂಡುಗಳ� 

o �ಾಕು ಇಲ��ೆ ಕತ��ಸಬಹುದು

�ೇ��ದ-�ೋಮಲ �ಾಂಸ, �ಾ�� 

�ೕನು, �ಸು�ದ ಹಣು�ಗಳ�, 

ಆ��ಂದ �ೇ��ದ ಅಥ�ಾ 
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o �ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ �ಸುಕಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಒ�ೆಯಬಹುದು

o ಚೂ�ಂಗ್ ಅಗತ���ೆ

o ಕಚು���ೆಯ ಅಗತ��ಲ�

�ೇ��ದ ತರ�ಾ�ಗಳ�, 

ಮೃದು�ಾದ �ೕಸ್ ಮತು� 

��ೆ�ಗಳ�, �ೆ�ೆ�ದ �ೆ�ಡ್ಗಳ� 

ಸ���ಸಲು “�ೇವ” 

�ಯ�ತ 

o ��ಧ �ೆಕಶ�ಗ�ಳ �ಾ�ಾನ�, �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರಗಳ�

(ಮೃದು, ಗ���ಾದ, ಕುರುಕು�ಾದ, �ಾ�ನ, ಅ�ಯುವ,

ಶುಷ�, ��ಂಗ್, ಗ�ಗ��ಾದ, ಪ��ಪ���ಾದ, ಇ�ಾ��)

o �ಶ� ಅಥ�ಾ ಉಭಯ ��ರ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ

(ಆ�ಾರಗಳ� + ದ�ವಗಳ� → ಸೂಪ್ ಮತು� ಸೂ��ಗಳ�)

o ವಯ���ೆ ಸೂಕ��ಾ��ೆ

o ಮಕ�ಳ �ೌಶಲ� ಮಟ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ�ವೃ���ೆ

ಸೂಕ��ಾ��ೆ

o ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಚೂ�ಂಗ್ ಮತು�

ಕಚು���ೆಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ

ಎ�ಾ� �ಾಂಸ, ತರ�ಾ�ಗಳ�, 

ಹಣು�ಗಳ�, �ೕಸ್, ��ೆ�, �ೆ�ಡ್ 

���ಡ್ ಕ���ೆ��� �ವರ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ ���ಡ�ಳ� 

�ೆಳ��ೆ 

o �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯುವ ದ�ವ

o �ೕ�ನಂ�ೆ ಹ�ಯುತ��ೆ

o �ಾವ��ೇ ��ೆ�ೊಟು�, ಕಪ್, ��ಂಜ್ ಅಥ�ಾ

ಒಣಹು���ಂದ ಕು�ಯಬಹುದು

�ೕರು  

ಸ�ಲ� ದಪ� 

o �ೕ��ಂತ ಸ�ಲ� ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ

o �ೕ��ಂತ ಸ�ಲ� ದಪ��ಾ�ರುತ��ೆ

o �ಾವ��ೇ ��ೆ�ೊಟು�, ಕಪ್, ��ಂಜ್ ಅಥ�ಾ

ಒಣಹು���ಂದ ಕು�ಯಬಹುದು

ಎ�ೆ�ಾಲು, ಸೂತ� 

ಸ�ಲ� ದಪ� 

o ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗ��ಂತ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ

o ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗ��ಂತ ದಪ��ಾ�ರುತ��ೆ

o ಚಮಚವನು� ತ��ತ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ, ಆದ�ೆ �ೆಳ��ಾದ

ದ�ವಗ��ಂತ ��ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ 

o ಚಮಚಗಳ�, �ೆ��ನ �ೆ�ೆದ ಕಪ�ಳ� ಮತು� �ೆಲವ� ಮು��ದ

ಕಪ�ಳ� ಮತು� �ಾ�ಗ�ಂದ ಕು�ಯಬಹುದು

o ಒಣಹು���ಂದ ಕು�ಯಲು �ೆ��ನ ಶ�ಮ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ

ಹ��ನ ಮಕರಂದ  

‘ಮಧ�ಮ ದಪ� 

o ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗ��ಂತ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ

o ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗ��ಂತ ದಪ��ಾ�ರುತ��ೆ

o �ೊಂ�ೆಗಳ�� ��ಾನ�ಾ� ಚಮಚವನು� ಹ�ಯುತ��ೆ

o ಚಮಚಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೆದ ಕಪ್ಗ�ಂದ ಕು�ಯಬಹುದು

o ಉಂ�ೆಗ�ಲ��ೆ ನಯ�ಾದ ��ಾ�ಸ

o �ಾವ��ೇ ಚೂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ ಸಂಸ�ರ�ೆ ಅಗತ��ಲ�

ಸ��ಸುವ ಶು��ೕಕ��ದ 

ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ಅ�� 

�ಾನ�ಗಳ�, �ಾಸ್, �ೆ�ೕ�, 

�ೇನುತುಪ� 
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ಅತ�ಂತ ದಪ� / ಶುದ� 

o ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುವ ದ�ವ

o ದಪ� ದ�ವ

o �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾ�ೆ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ನ��ಾಗುತ��ೆ

o ಕಪ್ ಅಥ�ಾ ಒಣಹು���ಂದ ಕು�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�

o ಚೂ�ಂಗ್ ಅಗತ��ಲ�

o ನಯ�ಾದ, ಉಂ�ೆಗ�ಲ�

o ಸು�ಯುವ��ಲ�

o ಒಂ�ೇ ಚಮಚದ�� ಚಮಚವನು� �ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� � �ೇಟ್

/ �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ನ�� ಆ�ಾರವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ

ಸಂ�ೕ�ತ ತರ�ಾ�ಗಳ�, 

ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂಸ, ದಪ� 

���ಾನ�ಗಳ� 

�ಾ���ಷನಲ್ 

ಆ�ಾರಗಳ� 
�ವರ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ ಆ�ಾರಗಳ� 

��ಾ�ಸ 

ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗು���ೆ 

o �ನು��ಾಗ ��ಾ�ಸವನು� (ಪ�ವತ��ೆ) ಬದ�ಾ�ಸುವ

ಆ�ಾರಗಳ�

o ಅ�ಕ �ೇ�ಾಂಶ (�ಾ�ಾರಸ), �ಾಪ�ಾನ ಅಥ�ಾ

ಒತ�ಡ�ಂ�ಾ� ಬದ�ಾವ�ೆ

o ಕ�ಷ� ಚೂ�ಂಗ್ ಅಗತ���ೆ ಮತು� ಕಚು���ೆಯ ಅಗತ��ಲ�

o ಚೂ�ಂಗ್ನಂತಹ �ೊಸ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಸಲು

ಒ� �ೆಯದು

ಐಸ್ �ಪ್�, ಐಸ್ ��ೕಮ್ / �ೆ�ೆ�ಟ್, 

�� �ೆಗಳ�, �ೋ�ೆ �ೋನ�ಳ�, �ೆಲವ� 

�ಸ�ತು�ಗಳ� / ಕು�ೕಸ್ / �ಾ��ಕಸ್�, 

�ಸು�ದ ಆಲೂಗ� �ೆ ��ಸ್��, ಇ�ಾ��. 

. 

ಮಗು��ೆ ��ನ� ಪಠ� ಏ�ೆ �ೇಕು? 

ಮಗು��ೆ ���ಷ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡಲು ಹಲವ� �ಾರಣಗ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ�, �ೆಲ��� �ಾವ� ಈ 
�ಾರಣಗಳನು� ����ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ೆಲ��� �ಾವ� ದುರದೃಷ�ವ�ಾತ್ ���ಲ�. �ೇ�ಾದರೂ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ�, ಮಗು�ನ ಬ�ೆ� ಕ�ಯುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ ಮತು� �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು, ಸಮಯದ��, ನಂತರ ಮತು� ನಡು�ೆ ಅವರು �ೇ�ೆ �ಾಡು���ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ 
�ಾವ� ಸಂ�ಾವ� �ಾರಣಗಳನು� ಮತು� ��ೆ�ಗಳನು� ಕಂಡು��ಯಬಹುದು. 

ಮಗು��ೆ ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆ �ೇ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾ�ಾನ� �ಾರಣಗಳ�:: 

o �ಫ�ಕ್�, �ಾ�ಸ�ೋಶ ಅಥ�ಾ ಹೃದಯವನು� ಒಳ�ೊಂಡ

�ೈದ��ೕಯ ಪ����ಗಳ�

o ಆರಂ�ಕ ಜನನ ಮಕ�ಳ� (ಅವ�ಪ�ವ�)

o ಜ��ದ ಮಕ�ಳ� ವಸು�ಗ��ೆ ( �ೌಷಧಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ

ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್) ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ

o �ೕಳ� ತು� ಅಥ�ಾ ಅಂಗು�ನಂತಹ ರಚ�ಾತ�ಕ

ವ��ಾ�ಸಗಳ�

o �ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ�� ನಂತಹ ನರ�ಾ�ಯುಕ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�

o �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ�ಂತಹ �ೆಳವ��ೆಯ �ಕ�ಾಂಗ�ೆಗಳ�

o �ಾ�ಾ�ಕ-�ಾವ�ಾತ�ಕ ಅಥ�ಾ ಪ�ಸರ ಅಂಶಗಳ�

(�ೕ�ತ ಅನುಭವ, �ಾಲ�ೆ ಇಲ�, ಒತ�ಡದ ಅನುಭವಗಳ�)
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ಹುಡುಗ��ೆ ��ಧ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗ�ಂದ 
ತುಂ�ದ ತ�ೆ�ಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.  

ಎಡ: �ನ್ �ಂ�� ೕಮ �ಂ��ವ 
ಮಕ� �� �ಲ���  �� ಮ��  
�ಟ�ನ��  ಕ�� �� � �ೕನ್ 
ಇ��ದ�ಂದ ��ನ�  �ಕಶ� ರ್ ಅಥ� �� ರ� 
���ತ� �.

 ಬಲ: ��ಬ� ಲ ���  �ಂ��ವ ಮಕ� �� 
�ಲ���  �ಹದ�� ನ ���ದ �� ��ನ 
�ೕನ್ ಮ��  ��� ವ ಮ��  �ಂಗ� 
�� �ಗಳ��  ���� �ವ��  �ಂದ� 
ಇ��ದ�ಂದ ��ನ�  ಆ�ರ ��� ಸಗ� 
ಅಥ� ದ� ವ �� ರ�ಗ� ���ತ� �. ‘ 

�ಾಮನ್ ಮಕ���ೆ ��ನ� ಆ�ಾರದ ಪಠ� ಅಥ�ಾ ���ಡ್ ಕನ��ೆ��� ಅಗತ���ೆ:

o �ೆಮು�

o ದಟ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ �ೕ�ೆ ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು

o ಗದ�ಲದ ಅಥ�ಾ “ಆದ��” ಧ��ಯ ಧ�� ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಟ

o �ೕ�ಾ�ಗದ �ಾ��ೇಂ��ಯ �ೋಂಕು

o �ನು��ಾಗ ಉ��ಾಟದ �ೊಂದ�ೆ

o ಊಟ ಸಮಯದ�� ಅಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅತೃ��

o �ೌ�ಕ ��ಾರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ನ�ಲು ಅಥ�ಾ ಕು�ಯಲು “��ಾಕರ�ೆ”

o ಅ�ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕಘ� ಊಟ ಸಮಯ (ಊಟ�ೆ� 30-40

��ಷಗ��ಂತ �ೆಚು�)

o ಚೂ�ಂಗ್ �ೊಂದ�ೆ

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ� ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು�

ತ��ಸುವ�ದು

o �ಾಂ�

o ತೂಕ ಮತು� �ೕಷ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಳ�
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ಸ��ಾದ ಪಠ� ಮತು� ಧೃ�ೕಕರಣವನು� ಆ�ಸುವ�ದರ �ಾ�ಮುಖ��ೆ ಏನು? 

ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ ��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸುವ�ದು ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ 

ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ ��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸುವ�ದು ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತ��ೆ. ಯಶ�� ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�� ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮಟ��ೆ� ಸ��ೊಂದುವಂತಹ ��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡುವ�ದು 

��ಾ�ಯಕ. �ೆಚು�ವ��ಾ�, �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ, ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� 

�ಾಪ��ಸುವ�ದು ಮಕ�ಳ ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� �ೕಗ�ೇಮವನು� �ೆ��ಸಲು ಬಳಸಬಹು�ಾದ ಒಂದು ತಂತ��ಾ��ೆ. �ೆಚು� ���ಷ��ಾ� 

�ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, �ೆಲವ� �ೆಕಶ�ಗ�ಳ� ಮತು� ��ರ�ೆಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾಯು�ಾಗ�ವನು� ರ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� ಕ�� ದ�ವ� 

ಮತು� ಒತ�ಡವನು�ಂಟು �ಾಡುತ��ೆ. ಇದು ಮಗು�ನ ಒ�ಾ��ೆ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ�� ಆ�ಾರ ಮತು� ಸ�ಾಯ�ಂದ ಮಗು�ನ 

ಸುಲಭ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸುತ��ೆ. 

ಮಕ�ಳ� ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾ� �ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಅವರು �ೆಚು� 

�ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು ಒಲವ� �ೋರು�ಾ��ೆ. ಅವರು ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� ಬಲ�ಾ� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

ಸೂಕ��ಾದ ��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸುವ�ದು ಮುಖ� ಏ�ೆಂದ�ೆ:

① ಇದು ಮಗು�ನ �ೌ�ಕ �ೕ�ಾರು �ೌಶಲ�ಗಳ �ೆಳವ��ೆಯ �ಾ�ಥ�ಕ ಹಂತ�ಾ��ೆ.

② ಇದು ಮಗು��ೆ �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ ಮತು� ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳನು� ಸುರ�ತ �ೕ�ಯ�� ಅನುಭ�ಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ.

③ ಇದು ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಆ�ಾರ ಅನುಭವವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

④ ಇದು ಮಗು��ೆ �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ ಮತು� ಆ�ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಆ�ಾರ ಅನುಭವವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಸೂಕ��ಾದ ಪಠ�ಗಳ� ಮತು� 
ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆಗಳ ಪ��ೕಜನಗಳ� 

�ವರ�ೆಗಳ� (ಇದು ಏನು ಬಯಸುತ��ೆ ) 

ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳ� 
o �ೆಕಶ�ರ್ ಮತು� ��ರ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಯನು� ��ಧ �ೕ�ಯ��

�ೇ�ೆ ಬಳಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುತ��ೆ

o �ೆಚು� ಸ�ಾ�ನ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ೇ�ೆ �ನ��ೇಕು ಮತು�

ಕು�ಯ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಮಕ���ೆ ಕ�ಸುತ��ೆ

ಸಂ�ೇದ�ಾ ಅ�ವೃ�� 
o �ೊಸ, ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸಲು

ಮಕ���ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತ��ೆ

o ವಯಸ�ರು �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ ��ಧ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗ��ೆ

ಮಕ�ಳನು� �ದ�ಪ�ಸುತ��ೆ

ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೕಗ�ೇಮ o ಸುರ�ತ ಆ�ಾರ ಮತು� ಕು�ಯುವ ಅನುಭವವನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ

o �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ ಮತು� ಆ�ಾ��ಸಬಹು�ಾದ ಆ�ಾರ ಮತು� ಕು�ಯುವ

ಅನುಭವವನು� �ೕಡುತ��ೆ

o ಅ�ಾ�ೋಗ�, ಊಟದ ��ಾಕರ�ೆ, ಅ�ೌ��ಕ�ೆ, �ಜ��ೕಕರಣ ಮತು� �ಾ�ನ

ಸಂಭವವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ
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�ೈ�ಕಲ್ �ೆವಲ�ೆ�ಂಟಲ್ �ಡ್ ಎಕ್��ೆ�ೆ�ೕಷನ್� �ೈಮ್�ೈನ್: �ಾ�ಡ್ �ಡ್ �ೆಕ್��� 

ಮಗುವ� ಪ�� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ನ�ಲು ಕ�ಯು�ಾಗ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ಮತು� ��ಷ� ಸಮಯದ �ೌಕಟು� (ವಯ��ನ �ೆ�ೕ�) ಇ�ೆ. 

ಆ�ಾಗೂ�, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ವಯಸ�ನು� �ಾತ�ವಲ�, ಪ�� ��ಾ�ಸವನು� �ಾ�ಾಗ ಪ�ಚ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ಧ��ಸು�ಾಗ ಅವರ 

ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ� ಮಟ� ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ �ದ��ೆಯನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ. ಮಗುವ� ಒಂದು ���ಷ� ವಯ��ನವ�ಾ�ದ�ರೂ, ಅವ��ೆ 

ಅಗತ��ಾದ �ೌಶಲ�ಗಳ� ಇರುವ�ದು �ೆಚು� ಮುಖ� ಮತು� �ೊಸ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ�ೆ� ಪ�ವತ��ೆ�ೊಳ�ಲು ಅವನು ಸುರ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಪ�� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ನ�ಲು ಕ�ಯುವ ಪ����ಯನು� ಮತು� ಅವ� �ೆ�ಾ�� ಕಂಡುಬರುವ �ೆಳವ��ೆಯ ವಯಸ�ನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ��ಷ� 

ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

ವಯಸು� ಅ�ವೃ��  �ೌಶಲ� ಆ�ಾರ ಪಠ�ಗಳ� 

0 – 5/6 �ಂಗಳ�ಗಳ� o �ೕರು��ೆ
o ಸ�ನ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಯ ಮೂಲಕ

ದ�ವಗಳ�

5-6 �ಂಗಳ�ಗಳ�

o �ೕರು��ೆ

o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡ ಕ���ಾಗುತ��ೆ

o ಚಮಚ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ

o ಆ�ಾರವ� �ಾ��ೆಯ ಮುಂ�ಾಗ�ಂದ �ಂದ�ೆ�

ಚ�ಸುತ��ೆ

o ಸುಗಮ ಶು��ೕಕ��ದ ಆ�ಾರಗಳ�

7-9 �ಂಗಳ�ಗಳ�

o ಚೂ�ಂ�ಾ�� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� ಮಂಚ್ �ಾಡುವ

�ಾದ�ಯು ಅ�ವೃ���ೊಳ��ತ��ೆ

o �ಾ��ೆಯ ಒತ�ಡವ� ಇನ�ಷು� ಕ���ಾಗುತ��ೆ

o ಅಕ�ಪಕ��ೆ� �ಾ��ೆಯ ಚಲ�ೆ �ೆ�ೆಯುತ��ೆ

o ದಪ�, ನಯ�ಾದ ಶುದ��ಾದ ಆ�ಾರಗಳ�

o ಹಲು�ಜು�ವ �ಸ�ತು�ಗಳ�, �ೆ� �ೆ �ಾ��ಕಸ್�

ಮುಂ�ಾದ �ಾ�ಾರಸ�ೊಂ��ೆ ಕರಗುವ

ಆ�ಾರಗಳ�.

o ಮೃದು�ಾದ �ೇಬಲ್ ಆ�ಾರಗ�ಾದ

�ಾ�ೆಹಣು�, ಆವ�ಾ�ೊ, �ೆ�ಾ�� �ೇ��ದ

�ಾ��ೆಟ್ ಮತು� �ಾ���ಷ್ ಇ�ಾ��.

12-14 �ಂಗಳ�ಗಳ�

o ಮಂ�ಂಗ್ �ಾದ�ಯು ಅ�ವೃ���ೊಳ��ತ��ೇ ಇ�ೆ

o �ೆಚು� ಪ�ಬುದ� ಚೂ�ಂಗ್ (�ೋಟ� ಚೂ)

�ೊರ�ೊಮು�ತ��ೆ

o �ೕ�ನಂ�ೆ�ೕ

14-18 �ಂಗಳ�ಗಳ�
o �ೋಟ� ಚೂ ಅ�ವೃ��ಪ�ಸು���ೆ

o ತು� ಚಲ�ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ

o ಮೃದು�ಾದ �ಾಂಸ ಮತು� �ಾಲು, ಸೂಪ್,

ಅ�� ಮತು� �ೕನ್� ಮುಂ�ಾದ

ಏಕದಳಗಳಂತಹ �ಶ� �ೆಕಶ�ರ್.

18-24+ �ಂಗಳ�ಗಳ�

o �ೋಟ� �ೕವ್ ಅನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ�

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾ��ೆ

o ಚೂ�ಂಗ್ �ಾಡಲು ತು� ಮುಚು�ವ�ದು �ಾ�ಾಗುತ��ೆ

ಮತು� ನುಂಗುವ�ದು

o ದವ�ೆಯ ��ರ�ೆ ಸು�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು�

ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ

o ��ನ� ದಪ�ದ ಆ�ಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಚು�ವ�ದು

o �ಾಂಸ

o ಕ�ಾ� ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳ�

o �ಶ� �ೆಕಶ�ರ್
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ಒಂದು �ೕತ ವಣ�ದ�ವ�ವ� ಒಂದು �ಾ�ೆ��ೆ ಅಂ��ೊಂಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಓ�ೆ�ಾ�ಾಗ 

�ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ ಬರ�ದ��ೆ ತುಂ�ಾ ದಪ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ಾ�ಡ್ ಆ�ಾರ ಪಠ�ಗಳ �ಧಗಳ� 

ಘನ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�� ಹಲವ� �ಧಗ��ೆ.  �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದು��ರುವ ಮಗು ವಯ�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� ಅವಳ 

�ೌಶಲ�ಗಳ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ ಎ�ಾ� �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ .  �ೇ�ಾದರೂ, �ನು�ವ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೆ ,  

ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ಅವಳ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಆ�ೆ�ೆ �ೆಲವ� �ೆಕಶ�ಗ�ಳ� �ೇ�ಾಗಬಹುದು 

(ಮತು� ಇತರರನು�  �ನು�ವ�ದನು� ತ���) . �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ��ಾ�ಸವನು� �ೕಡ�ಾ�ದ�ರೂ, ಅದು ವಯ���ೆ ತಕ�ಂ�ೆ 

ಇರ�ೇಕು ಮತು� ಇದು ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮತು� �ೈ�ಕ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು.  ಆದ��ಂದ, ಪ�� ಮಗು��ೆ 

ಉತ�ಮ ಆ�� �ಾಡಲು ವ��ಾ�ಸಗಳನು�  ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ .  ಅಂ�ಮ�ಾ�, ಮಗು �ಾವ ಆ�ಾರ 

��ಾ�ಸವನು�  �ವ��ಸಬಲ�ದು ಮತು� �ೊಸದನು� ಪ�ಯ��ಸಲು �ದ��ಾ�ಾಗ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ಸುತ��ೆ .

ಶು��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ : ಶುದ��ಾದ ಆ�ಾರಗಳ� ಮೃದು�ಾದ (ಉಂ�ೆಗ�ಲ� )  ಮತು� ಅಂ��ೊಳ�ದ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ 

�ಶ�ಣ�ಾ��ೆ .  ಸ��ಾದ �ಶ�ಣ ಅಥ�ಾ ಉಪಕರಣಗ� �ೆಂ��ೆ ,  �ೆ��ನ ಆ�ಾರಗಳನು�ಶುದ��ಾ� ತ�ಾ�ಸಬಹುದು.  

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

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು : 

o �ೊಸ�ಾ� �ನ��ಾರಂ��ದವ��ೆ

o 6-9 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ��ಯ ಮಕ���ೆ

o �ೕ�ತ ಜ�ಯುವ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ೕ�ತ�ಾ��ೆ ಚಲ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಣ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾ�ೆ�ಾದ ಹಲು�ಗಳ� / ಹ��ನ ಸಮ�ೆ�ಗ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ೊರಕಲು ಮತು� ಜ�ಯಲು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಕ���ೆ

o �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ ಮಕ���ೆ

ಜ�ಯಲು ಅಥ�ಾ ನುಂಗಲು �ೋವ� ಅ�ಾವ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ರದ 

ಅನುಭವ�ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ. 

�ೊ��ದ  ಮತು�  �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ�ದು�  

 �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� ಆ�ಾರಗಳ� ಮೃದು�ರುತ��ೆ, ಒ�ೆ��ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ೋಚ�ಸುವ ಉಂ�ೆಗಳನೂ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

ಅವ�ಗಳನು� �ೆರಳ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� �ನ�ಬಹುದು , ಮತು� ಉಂ�ೆಗಳನು� �ೆರಳ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� ಸುಲಭ�ಾ� 
ವ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.ನುಂ��ಾಗ, ಈ ಆ�ಾರಗಳ� �ೕತ ವಣ�ದ�ವ��ಾ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. �ೊ��ದ ಮತು� �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� ಅ�ೇಕ ಆ�ಾರವನು� 
ಸುಲಭ�ಾ� �ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ �ಸುಕಬಹುದು (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಆವ�ಾ�ೊ �ೇ��ದ �� ಆಲೂ�ೆ�ೆ� �ಾಂಸ, �ಾ�  ೆಹಣು�). �ೊ��ದ �ಾಂಸ 

ಮತು� �ೕನುಗಳನು� ದಪ� ಸು�ಯದ �ಾರುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹು�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೕಡಬಹುದು. �ೆ�ಡ್ಗಳನು� ದ�ವಗಳ�� “�ೆ�ೆಸ�ೇಕು” ಮತು� 
ಒಣ�ಸ�ಾರದು. ���ಾನ�ಗಳನು� ತುಂ�ಾ ದಪ��ಾ� �ೕಡ�ೇಕು, ನಯ�ಾದ ಮತು� �ೆಚು�ವ� ದ�ವಗಳನು� ಬ��ಾ�ಸ�ೇಕು. ಅ�� 
�ಗು�ಾ�ರ�ಾರದು,ಅಂ�ಾ�ರ�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ಾನ�ದಂ�ರ�ಾರದು.  

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: ಬಹು�ೇಕ 7 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ 



��ಗ 1 .9  ಆ�ರ ಮ��  ದ�  ವ �ಲಗ� 

94 

��ಮ�� ಕ�� ವ�ತ� ದ:ಆ�ರ���
ಮ�� ಕ�� ವ�ತ� �� �ರ��ಧ� �ಗ�ದ� �

   

ಆ�ಾರವನು� ನುಣ��ೆ �ೊ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, 

 ಅದನು� ಶು��ೕಕ�ಸ�ೇಕು. 

 ಆ�ಾರವ� ಮೃದು ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ��ಾ��ರಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಅದನು� �ೊ��ದ 

ಮತು� �ೇ�ಾಂಶ�ಂದ ಬ�ಸ�ೇಕು.

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

o �ೊಸ�ಾ� �ನ��ಾರಂ��ದವ��ೆ

o 7-12 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ��ಯ ಮಕ���ೆ

o �ೊರಕುವ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ �ೆಲವ� ಮಕ���ೆ

o �ಾ��ೆ ಚಲ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಣ �ೊಂ�ರುವ �ೆಲವ� ಮಕ���ೆ

o �ಾ�ೆ�ಾದ ಹಲು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹ��ನ ಸಮ�ೆ�ಗ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ೊರಕಲು ಮತು� ಜ�ಯಲು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಕ���ೆ

o ಜ�ಯಲು ಅಥ�ಾ ನುಂಗಲು �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾ�ರದ

ಅನುಭವ�ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

�ತ��ೆಯ ಮತು�  ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರಗಳ 

�ತ��ೆಯ ಮತು�  ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರಗಳ� ಮೃದು�ಾ�, �ೇ�ಾಂಶ 
ಮತು��ಾತ�ದ��  �ಕ��ಾ�ದು�  �ನು�ವ�ದ�ೆ�  ಸುರ�ತ ಮತು�  ಸುಲಭ�ಾ�ರುತ��ೆ .  

ಅವ�ಗಳನು�  �ೆರಳ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ�ಗಳನು�  ಬಳ� �ನ�ಬಹುದು ಮತು�  

�ಾಕುವನು�  ಬಳಸ�ೆ ಅವ�ಗಳನು�  ಸುಲಭ�ಾ� ಕತ��ಸಬಹುದು.  
�ಾಂಸವನು�ಮೃದು�ಾ� �ೕಡ�ೇಕುಮತು�  8        ���ೕಟರ್ 
(�ೆರ�ನ ಉಗು�ನ ಅಗಲ) �ಂತ �ೊಡ��ಾ�ರ�ಾರದು ಮತು�  �ೕನು 

ಮೃದು ಮತು�  ಚಪ��ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು.  �ೆ�ಡ್ಗಳನು�  ದ�ವಗಳ��  
“�ೆ�ೆಸ�ೇಕು”  ಮತು�  ಒಣ�ಸ�ಾರದು. ���ಾನ�ಗಳನು�  ಮೃದು�ಾದ 
ಉಂ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ  ಸುಗಮ�ಾ� �ೕಡ�ೇಕು ಮತು�  �ೆಚು�ವ� ದ�ವಗಳನು�  

ಬ��ಾ�ಸ�ೇಕು .  ಅ���ಗು�ಾದ, ಅಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾನ��ಾ�ರ�ಾರದು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಬಹು�ೇಕ 9 �ಂಗಳ� ಮತು�  ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ .

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

O  �ಾಕಷು�  ಜ�ಯುವ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ 

O  �ಾಕಷು�  �ಾ��ೆ  ಚಲ�ೆ ಮತು�  �ಯಂತ�ಣ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ 

O  �ೊರಕಲು ಮತು�  ಜ�ಯಲು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಕ�ಳ�,  ಆದರೂ ಇನೂ� ಸಣ�  ಪ��ಾಣದ��  �ೋ��ಾ� 

�ೕ��ಾಗ ಈ ಆ�ಾರಗ��ೆಂ��ೆ  ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಬಹು�ಾದ ಮಕ���ೆ .  

O  �ೊ��ದ ಮತು�  �ೇ�ಾಂಶವ�ಳ� ಮತು�  / ಅಥ�ಾ �ೕತವಣ� ದ�ವ� ಆ�ಾರಗ��ೆಂ��ೆ 

O  ವಯ�ಾ�ದ ಮಕ�ಳ� �ಾ�ೆ�ಗಳನು�  ಬಳ� ತಮ�ನು�  �ಾವ� �ೇ�ೆ  �ೕ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ  



��ಗ 1 .9  ಆ�ರ ಮ��  ದ�  ವ �ಲಗ� 

95 

 �ಯ�ತ ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆಚು� �ೌ�ಕ ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ�ಗಳ� �ೇ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ, ಊಟದ 

ಸಮಯದ ಉದ�ವನು� ಉ���ೊಳ�ಲು ಮಗು��ೆ ಉತ�ಮ ಸ�ಷು��ೆ ಅಗತ��ರುತ��ೆ ಮತು� 

ಮಗುವ� ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ಾರದು. 

ಮೃದು�ಾದ ಮತು� ಕಚು�ವ �ಾತ�ದ ಆ�ಾರವ� ಮಗು��ೆ ಅ�ಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇನೂ� 

ಅ�ಯಲ�ದ�ರೂ ಈ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�ದ�ೆ, ಅದು ಉ�ರುಗ��ಸುವ �ಾಧ��ೆ �ೆಚು�. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು 

�ಾ�ಾಗಲೂ �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಯ��ಸು�ಾಗ �ಾಗರೂಕ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಅವರು �ನು��ಾಗ 

ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಇರ�ೇಕು. 

ಕ�ಮಬದ� 

�ಯ�ತ ಆ�ಾರಗಳ� ಮಗು�ನ ವಯ���ೆ ಸ��ೊಂದುವ ಮತು� ಅವರ �ೌಶಲ�ಮಟ��ೆ� 

�ಾ�ಾನ��ಾದ “�ೕ�ನ ಆ�ಾರಗ�ಾ��ೆ”. ಅವರು �ೆರಳ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� 

ಬಳ� �ನ�ಬಹುದು, ಮತು� ಅವರು ಕಚು�ವ�ದು ಮತು� ಜ�ಯುವ�ದು 

ಅಗತ��ಾ�ರುತ��ೆ. �ಯ�ತ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವ� , ನುಣ��ೆ, ಮು�ೆ�ಯಂ�ೆ, 

ಅಂ�ಾ�, ಗ�ಗ��ಾ�, ತುಣು�ಾ�, ಪ��ಪ���ಾ�, ಗ���ಾ�, ಕ�ಣ�ಾ�, 

�ಾ��ಂದ ತುಂ�ದ ಮತು� ಜ�ಯುವಂ�ೆ ಇರಬಹುದು. �ೆ�ಡ್ ಒಣ��ಾ�� ಮತು� 

ಅ�� ಅಂ��ೊಳ��ವಂಥ�ಾ��ರಬಹುದು, ಅಥ�ಾ �ಾನ��ಾಗಬಹುದು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: 18-24 �ಂಗಳ� ಮತು�  ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 
ವಯ��ನ 

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

o �ಾಕಷು� ಜ�ಯುವ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾಕಷು� �ಾ��ೆ ಚಲ�ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಣ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o ಜ�ಯು�ಾಗ ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ�ದ ಮಕ���ೆ

o ವಯ�ಾ�ದ ಮಕ�ಳ� �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ� �ಾ�ೇ �ೇ�ೆ �ೕ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯು��ರುವವ��ೆ

ದ�ವ ��ರ�ೆಗಳ �ಧಗಳ� 

ಹಲ�ಾರು ��ನ� ದ�ವ��ರ�ೆಗ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದು��ರುವ �ೆ��ನ ಮಕ���ೆ �ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗಳ� �ಾತ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೇ�ಾದರೂ, ನುಂಗು��ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು��ೆ, ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ಆ ಮಗು�ನ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಅದ�ೆ� �ೆಲವ� ದ�ವ��ರ�ೆಗಳ� �ೇ�ಾಗಬಹುದು (ಮತು� ಇತರರನು� ತ���). �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ��ರ�ೆ �ೕಡ�ಾ�ದ�ರೂ, 
ಅದು ವಯ���ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಅದು ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮತು� �ೈ�ಕ ಅಗತ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಆದ��ಂದ, ಪ�� 

ಮಗು��ೆ ಉತ�ಮ ಆ���ಾಡಲು ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅಂ�ಮ�ಾ�, ಮಗು �ಾವ ��ರ�ೆಯನು� 
�ವ��ಸಲು ಸಮಥ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೊಸದನು� ಪ�ಯ��ಸಲು �ದ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ಸುತ��ೆ. 
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�ೆಳ��ಾದ 

�ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗಳ� �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯುವ ದ�ವಗ�ಾ��ೆ. ಅವ� ಕ�� 

ದಟ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವ��ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ೊಟು�, 

ಕಪ��, ಸೂ� ಅಥ�ಾ �ೕರುವ�ೊಳ�ೆಗ�ಂದ �ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: ಬಹು�ೇಕ 0  �ಂಗಳ� ಮತು�  ಅದ��ಂತ 

�ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ 

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು : 

o �ಾಕಷು� ನುಂಗುವ �ೌಶಲ��ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾಕಷು� �ೌ�ಕ �ೕ�ಾ�ೌ�ಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೇಹಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ, ಉ��ಾಟದ

�ಾ��ೆ ಮತು� ಜ�ರ�ಲ�ದ �ಾಕಷು� ನುಂಗುವ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ 

ಮಕ���ೆ 

o �ಾಕಷು� �ೌ�ಕ �ೕ�ಾ�ೌ�ಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಆ�ೋಗ�ಕರ

�ೇಹಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ, ಉ��ಾಟದ �ಾ��ೆ ಮತು� ಜ�ರ�ಲ�ದ ಮಕ���ೆ. 

ಸ�ಲ� ದಪ� 

ಸ�ಲ�ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� �ೕ��ಂತ ಸ�ಲ� ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ� �ೆಚು� ದಟ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಅವ� �ಾ�ಜ� �ೇ� ಸೂತ�ಗ��ೆ 

�ೋಲುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳನು� ��ೆ �ೊಟು�, ಕಪ್, ��ಂಜ್ ಅಥ�ಾ ಒಣ 

ಹು���ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಆ�ಾ�ೆ� ಉಗುಳ� ವ�ಶುಗ��ೆ ಸ�ಲ� ದಪ� 

ದ�ವಗಳ� ಸ�ಾಯ�ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: ಬಹು�ೇಕ 0 

�ಂಗಳ�ಮತು�ಅದ��ಂತ�ೆ��ನವಯ��ನಮಕ���ೆ 

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

o �ಾಕಷು� ನುಂಗುವ �ೌಶಲ��ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾಕಷು� �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾ�ೌ�ಶಲ��ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾ��ೊ��ೊ�ೇ�ಲ್ ಉಗುಳ�ವ �ಾ��ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ (�ೆರ್ GER, �ೆಡ್�GERD) ಅಥ�ಾ ಉಗುಳ�ವ ಮಕ���ೆ
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ಆ���  ಉ��ವ ��ಗ�� ಸ� ಲ�  ದಪ�  ದ� ವಗ� ಸ�ಯ��ತ� � 

ಮಧ�ಮದಪ� 

ಸ�ಲ� ದಪ� ದ�ವಗಳ� ಚಮಚ�ಂದ �ೇಗ�ೆ ಹ�ಯುತ��ೆ, ಆ�ಾಗೂ�, �ೆಳ��ಾದ ಮತು� ಸ�ಲ� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗ��ಂತ ��ಾನ�ಾ�. ಅವ�ಗಳನು� 

ಚಮಚಗ�ಂದ, �ೆಲವ� �ೊಟು�ಗ�ಂದ ಮತು� �ೕರುವ �ೊಳ�ೆಗ�ಂದ, ಕಪ�� ಮತು� ಸೂ��ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ೆಲವ� ದ�ವಗಳ� 
�ೈಸ��ಕ�ಾ� ಹ��ನ ಮಕರಂದದಂ�ೆ ಸ�ಲ� ದಪ��ಾ�ರುತ��ೆ. �ೈಸ��ಕ�ಾ� ಸ�ಲ�ದಪ��ಾಗದ ದ�ವಗ��ೆ, ದಪ��ಾ�ಸುವ �ಶ�ಣಗಳನು� 
ಬಳಸಬಹುದು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: ಬಹು�ೇಕ 0 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ (6 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ ಎ�ೆ

�ಾಲು ಅಥ�ಾ ಸೂತ�ವನು� �ಾತ� �ೕಡ�ೇಕು) 

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

o �ಾಕಷು� ನುಂಗುವ �ೌಶಲ��ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾಕಷು� �ೌ�ಕ ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ��ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o ಸ�ಲ� ಕ�� �ೌ�ಕ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗ��ೆಂ��ೆ �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� (ದುಬ�ಲ ನುಂಗುವ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ)

ಮಧ�ಮ ದಪ� ದ�ವಗಳ� 

ಮಧ�ಮ ದಪ� ದ�ವಗಳ� ಸುಲಭ�ಾ� ಹ�ಯುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ��ಾನ�ಾ� ಚಮಚ�ಂದ 

�ೊರಬರುತ��ೆ. ಉಬು�ಗಳ� ಇಲ��ೆ ಅವ� ಸುಗಮ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಚಮಚ ಮತು� �ೆಲವ� 

ಕಪ��ಗ�ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಈ ದ�ವಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಜ�ಯುವ, ಶ�ಮ 

ಅಗತ��ಲ� ಮತು� ಅವ� ಮಗು��ೆ ನುಂಗಲು �ೆಚು� ಸಮಯವನು� ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ. 

ಸ��ಸುವ ಶುದ� ಆ�ಾರಗಳ�, �ೆಲವ� ಹು�ಗಳ� ಮತು� �ಾರುಗಳಂತಹ �ೈಸ��ಕ�ಾ� 

ಮಧ�ಮ ದಪ��ರುವ ದ�ವಗ��ೆ. �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಮಧ�ಮ ದಪ��ಲ�ದ 

ದ�ವಗ��ೆ,ದಪ��ಾ�ಸುವ �ಶ�ಣಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: ಬಹು�ೇಕ 0  �ಂಗಳ� ಮತು�  ಅದ��ಂತ

�ೆ��ನವಯ��ನಮಕ���ೆ (6  �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ ಎ�ೆ  

�ಾಲು ಅಥ�ಾ ದಪ��ಾದ ಸೂತ�ವನು�  �ಾತ� �ೕಡ�ೇಕು ) 

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

o ಗಮ�ಾಹ��ಾ� ಕ���ಾದ �ೌ�ಕ ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ೆಳ��ನ, ಸ�ಲ� ಮತು� �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o ��ಾನ, �ಯಂ��ತ ದ�ವ�ಂದ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ಮಕ���ೆ



98 

ಒಂದು ಮಗು ಆ�ಾ�ೆ� �ೆಮು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಮಧ�ಮ ದಪ�ದ�ವಗ�ಂದ ಉ�ರುಗ��ಸುವಂತಹ 

��ೆ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು��ದ��ೆ,  ಅವ��ೆ ನುಂಗುವ ಸಮ�ೆ� ಇ�ೆ ಎಂದಥ�.ಆಗ ಅತ�ಂತ 

ದಪ�ದ�ವಗಳನು� �ೕಡಲುಪ�ಯ���.  
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ಅತ�ಂತ ದಪ� ಅಥ�ಾ �ೕತವಣ� ದ�ವ� 

�ೆಚು� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳ� ಶು��ೕಕ��ದ ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೋಲುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳನು� ನಯ�ಾಗುವ ತನಕ �ಶ�ಣ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ 

(ಉಂ�ೆಗ�ರುವ��ಲ�) ಮತು� �ಗು�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಸ��ಾದ �ಶ��ಾಡುವ ಅಥ�ಾ �ಾಧನಗ��ೆಂ��ೆ, �ೆ��ನ ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳನು� 

ಅತ�ಂತ ದಪ� ದ�ವಗ�ಾ��ಾಡಬಹುದು. ಕಪ�� ಅಥ�ಾ �ೕರುವ �ೊಳ�ೆ ಬಳ� �ೆಚು� ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳನು��ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ� – ಒಂದು 

ಚಮಚ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಚುಚು�ವ ಚಮಚ ಬಳಸ�ೇಕು. ಈ ದ�ವಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಜ�ಯುವ ಶ�ಮ ಅಗತ��ಲ� ಮತು� ಅವ� ಮಗು��ೆ 

ನುಂಗಲು �ೆಚು� ಸಮಯವನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಶುದ��ಾದ �ಶು ಆ�ಾರಗಳಂತಹ �ೈಸ��ಕ�ಾ� ಅತ�ಂತ ದಪ��ಾ�ರುವ ವಸು�ಗಳ� ಇ�ೆ. 

�ೈಸ��ಕ�ಾ� �ೆಚು�ದಪ��ಾಗದ ದ�ವಗ��ೆ, ದಪ��ಾ�ಸುವ �ಶ�ಣಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು.  

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು�: ಬಹು�ೇಕ 6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ. 

��ೇಷ�ಾ� ಇಂಥವ��ೆ ಒ� �ೆಯದು: 

o 6-9 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ��ಯಮಕ�ಳ�

o �ೕ�ತ �ೌ�ಕ-ಚಲ�ಾ �ೌಶಲ� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ಾ�ೆ�ಾದಹಲು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹ��ನ ಸಮ�ೆ�ಗ�ರುವ ಮಕ���ೆ

o ಆ�ಾ�ೆ� ಉ��ಾಟದ �ಾ��ೆಗಳ� ಮತು� ಜ�ರ�ಂದ ಬಳಲು��ರುವ ಮಕ���ೆ

o �ೆಳ��ಾದ, �ೌಮ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ದಪ�ದ�ವಗ��ೆಂ��ೆ �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ (ದುಬ�ಲ ನುಂಗು��ೆಯುಳ�

ಮಕ���ೆ)

o ��ಾನ, �ಯಂ��ತ ದ�ವ�ಂದ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ಮಕ���ೆ

o �ೊರಕಲು ಮತು� ಜ�ಯಲು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಕ���ೆ

o ಜ�ಯಲು ಮತು� / ಅಥ�ಾ ನುಂಗಲು �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ ಮಕ���ೆ

ದಪ��ಾ�ಸುವ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅನುಬಂಧ 9 �, 9 � ಮತು� 9 ಇ ಅನು� 

�ೋ��. 

ಮಗು�ನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ ಮುನ��ೆಸ�ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅನುಬಂಧ 9 ಎಫ್ 

ಅನು� �ೋ��  
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ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವಗಳ ��ರ�ೆಗಳ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� 

ಸೂಕ� -ವಯಸು� 

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ವಯ��ನ ಮಟ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ವಯ���ೆ ತುಂ�ಾಸ�ಾ�ಾ�ಲ�

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ವಯ���ೆ ತುಂ�ಾ ಸುಲಭವಲ� ಮಗುವ� �ೆ�ೆದು ಅ�ವೃ���ೊಳ�����ೆ

ಅ�ವೃ���ೆ ಸೂಕ��ಾ��ೆ 

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ೆಯ �ೌಶಲ� ಮಟ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ (���, �ೇಹದ ಶ��

ಮತು� �ಯಂತ�ಣ, �ೈಗಳ ಬಳ�ೆ, ಇ�ಾ��)

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ಇತರ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ (ಎಚ���ೆ, ಆಸ�� 

ಮತು� ಆ�ಾರ�ಾ�� “�ದ��ೆ”, ದೃಶ� �ೌಶಲ� ಇ�ಾ��)

o ಮಗು �ೆ�ೆದಂ�ೆ ಮತು� �ೆ�ೆದಂ�ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ

�ೌ�ಕ-ಚಲ�ಾ ಮತು� ನುಂಗುವ 

�ೌಶಲ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ 

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ಚಲ�ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಣ �ೌಶಲ�ಗ��ೆ

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ತು�, �ೆ�ೆ� ಮತು� ದವ�ೆಯ �ೌಶಲ�ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ನುಂಗುವ �ೌಶಲ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನದಂತ �ೈದ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ (ಹಲು�ಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಾದ

ಹಲು�ಗಳ�)

ದಕಷ್�ೆ 
o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ಸ�ಷು��ೆ (ಶ��) ಮಟ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ

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

ಸುರ�ತಮತು�ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ 

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾದ ಆ�ಾರ�ೇವ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ಆ�ೋಗ�ವನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ� ಮಗು�ನ ಸಂ�ೋಷ ಮತು� �ೕಗ�ೇಮವನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ

ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳ�  ಆ�ಾರ  ��ಾ�ಸ  ಮತು�  ದ�ವಗಳ  ��ರ�ೆಗಳ  ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ�  
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ಪ�� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಮತು� ದ�ವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ 

��ರ�ೆಯನು� ಸಲ�ೆಗಳ� 

ಸಲ�ೆ 1: 

��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸು�ಾಗ ಮಗು�ನ �ೈಯ��ಕ ಅಗತ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ಗ��  .ಪ�� ಮಗುವ� ತಮ� ಪ�ಸು�ತ 

ವಯ��ನ�� ಎ�ಾ� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗ��ೆಂ��ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ��ಲ�. ಮಕ���ೆ ಹಲ�ಾರು ��ನ� �ಾಮಥ��ಗಳ� 

ಮತು� ��ೇಷ ಸ�ಾಲುಗ�ರುತ��ೆ, ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು. 

ಸಲ�ೆ 2: 
��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆಯನು� ಆ�ಸು�ಾಗ ಮಗು�ನ �ೌಶಲ� ಮಟ�ವನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ�ಗ��. ಏನು �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು �ೕ�ಸು�ಾಗ 

ಮಗು�ನ ವಯಸ�ನು� �ಾತ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ��. 

ಸಲ�ೆ 3: 

ಉತ�ಮ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆಯನು� ಕಂಡು ��ಯುವ�ದ�ಂದ �ೆ��ನ �ೆಲಸ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಮಗು��ೆ ಸ��ೊಂದುವದನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ��ವವ�ೆ�ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಹಲ�ಾರು �ಾ� ��ಾ�ಸ / ��ರ�ೆ ಅಥ�ಾ ��ನ� ��ಾ�ಸಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. 

�ಮ� ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊ��, ಮಗುವ� �ೇ�ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಸಣ� 

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ��. 

ಸಲ�ೆ 4: 
ಉತ�ಮ ���ಯ���ಸುವ�ದು ಮುಖ��ಾ��ೆ. ಪ�� ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ ���ಯ���ಸುವ�ದನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದು 

��ಾ�ಯಕ. ��ರ�ಾದ ���ಯ���ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗಲೂ �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದನು� ಸುಲಭ ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ��ಸುತ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 5: 

�ಕ��ಾ� ಮತು� ��ಾನ�ಾ� �ಾ�ರಂ���.�ದಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾ�ರಂ�ಸು�ಾಗ �ೊಸ ��ಾ�ಸದ ಹಲ�ಾರು 

“ಪ��ೕಗಗಳನು�” ಅಥ�ಾ �ಕ�ಪ��ಾಣದ�� ��ರ�ೆಯನು� �ೕ��. ��ಾನ�ಾ� �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು ��ಾ�ಸ 

ಅಥ�ಾ ��ರ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸು���ಾ��ೆಂದು ��ಯಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ೇಗ ��ಾನ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಕ� ಕ�ತ / 

ಗುಟುಕು, ಮಗು��ೆ ಸುಲಭ ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 6: 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ��ೆ��ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುವ�ದು ಈ ಪ����ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅತು�ತ�ಮ�ಾಗ��ಾ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ 7: 

�ೊಂದಲಮಯ�ಾ�ದದ��ೆ ಸ�! �ೊಸ ��ಾ�ಸ ಮತು� ��ರ�ೆಗಳನು� �ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು ಕ�ಯುವ�ದು 

�ೊಂದಲಮಯ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೇ�ಾದರೂ, �ೊಂದಲಮಯ�ಾಗುವ�ದು ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� 

ಮಕ�ಳ� �ೇ�ೆ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ��ನ� ವಸು�ಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�� ಅವರ ಆಸ��ಗಳನು� �ಸ��ಸುತ��ೆ.  

ಅಂ�ಮ 

�ೆ��ನ ಮಕ�ಳ� ಎ�ಾ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� ಮೂಲಕ ಮುನ��ೆಯು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆಳ��ಾದ ದ�ವಗಳನು� ಸ�ಾಲುಗ�ಲ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� 
ಕು�ಯು�ಾ��ೆ. �ೇ�ಾದರೂ, ಮಗುವ� �ನು�ವ ಮತು� ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ �ೋ���ಾಗ, ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಸುರ�ತ ಮತು� 
ಸುಲಭ�ಾ��ಸಲು �ೕಡುವ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ೇ�ೆ ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಪ��ೕಜನ�ಾ� ಮತು� 

ಸಬ�ೕಕರಣ�ಾ��ೆ.�ೇಗ ��ಾನ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಸಣ� ಕ�ತಗಳ� ಅಥ�ಾ ಗುಟುಕುಗಳ�, ಮಗು��ೆ ಸುಲಭ ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 




