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