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िवभाग १. ६ : चम�ाने भरव�ाची मूलत�े  
  

चम�ाने भरवणे �णजे काय? 

�नपान आिण बाटलीने दूध �ायल्यानंतर बाळा�ा आहाराची पिहली पायरी असते ती चम�ाने खा�ाची. बाळ 
साधारण सहा मिह�ांचे झाल्यावर �ाला चम�ाने आहार भरवायला सु�वात केली जाते. या वयाला असे खाणे सु� 
कर�ाचे मु� कारण �णजे सहा मिह�ा�ा बाळा�ा डोके, मान आिण धडामधले �ायू मजबूत होऊ लागतात. 
शरीरावर िनयंत्रण येते आिण बाळ बसून घनपदाथ� खाऊ शकते. या वयात मुलं गो�ी तोडंापय�त �ायला िशकतात 
आिण प्र�ेक व�ू तोडंात घालून ितची ओळख क�न �ायची सवय �ांना लागते. मुला�ा िवकासातील हा एक 
रोमांचक आिण मह�ाचा ट�ा आहे.  
 

चम�ाने अ� भरव�ाचे मह� काय? 

चम�ाने अ� भरवणे मह�ाचे आहे कारण :  
o तोडंा�ा �ायंूचा िवकास हो�ाची ही प्राथिमक पायरी आहे.  
o नवनवीन पदाथा�ची ओळख हो�ाची संधी यातून िमळते.  

o मुलाची चवीची जाणीव वाढीसलागते.  

o चावून खा�ाचीआिण कपाने िप�ाची �मता िनमा�ण हो�ास मदत होते.  
o बाळ आिण संगोपकातला पर�र संवाद वाढवणारा हा नवा अनुभव दोघांनाही आनंददायी ठरतो.  

 
 
 
 

चम�ाने भरव�ाचे फायदे 
 

वण�न )कसे िदसते( 

तोडंातील �ायंूचे कौशल्य  

 

 
o मुलाला तोडं उघडणे आिण बंद करणे िशकवते  
o चम�ावरचे अ� ओठाने कसे काढून �ावे हे मुलाला समजते . 
o मूल तोडंातले आतले अ� िजभेने हलवायला िशकते . 

 

 
जािणवांचा िवकास  

 

 
 

o चव िवकिसत हो�ाकरता न�ा अ�ाची,  
वासाची, प्रकारची, तापमानाची आिण घनतेची ओळख होते .  
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नाती आिण भाषा  

 

 
o संगोपकाशी अथ�पूण� संवाद साध�ाची संधी मुलाला िमळते . 
o मुलाला जेव�ासंबंधी सामािजक िनयम समजतात .(हात धुणे, 

खा�ाकरता बसणे, िफरणे, भाषेचा वापर,  
आ�ा पळणे, इ�ादी . ) 

 

चम�ाने अ� भरव�ाचे यो� वेळापत्रक : चम�ाने भरव�ाची पुढची पायरी  

चम�ाने खायला िशक�ाचे एक यो� असे (वयानुसार) वेळापत्रक आहे. तरीदेखील चम�ाने खा�ाची ओळख 
क�न देताना मुला�ा िवकासा�क कौशल्य पातळीचा िवचार करणे आव�यक आहे. मूल जरी एका िविश� 
वयाचेअसले तरी, चम�ाने खाणे यश�ी हो�ासाठी �ा�ाकडे आव�यक कौशल्ये असणे अिधक मह�ाचे आहे.  
 

चम�ाने खाणे कधी सु� करायचे आिण कोणता चमचा �ा�ासाठी यो� 
आहे हे मूलच तु�ाला सांगेल.  

 
चम�ाने खायला िशक�ासाठी उपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े िवकिसत होतात याची मािहती 
खाली देत आहोत.  
 

वाढीचे वय वाढती कौशल्ये 
२ मिहने भूक लागल्यावर बाळ हात तोडंाशी नेते.  

३ मिहने पाठीवर झोपलेले असताना बाळ हात तोडंाशी नेते.  

४ मिहने बाळ व�ू हातात ध�न तोडंाशी नेते.  

९ मिहने चमचा हातात ध�न हलवते.  

१२ - १४ मिहने बाळ चम�ात खाऊ घेऊन तोडंाकडे नेते. चमचा तोडंाशी नेताना उलटून खाऊ सांडतो.  

१५ - १८ मिहने बाळ वाटीतला खाऊ चम�ात भ�न घेऊन तोडंाशी आणते, थोडेफार सांडते.  

२४ मिहने हाताचा तळवा वर�ा िदशेला क�न मूल हाताने चम�ाने खाऊ शकते.  

३१ - ३२ मिहने न सांडता मूल �व�स्थत हातात चमचा ध�न खाऊ शकते.  

३० – ३६मिहने मूल काटा चमचा पदाथा�त खुपसून ते वर उचलू शकते.  
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चम�ाने खायला िशक�ासाठी वेळ लागतो आिण सरावही लागतो .२-३ वषा�चे मूल 
उ�मरीतीने चमचा वाप� शकते .याचाच अथ� संगोपकाकडून �ांना थोडासा आधार 
फ� काही िदवसांसाठीच लागणार आहे .धीर धरा . 

 

चम�ाचे प्रकार  

वि◌िवधआकार, रचना, प�तीआिणिविवधपदाथा�पासूनबनलेलेअनेकप्रकारचे 
चमचेआढळतात. बाळाचेतोडं, �ाचा 
आकारआिणशारी�रकगरजाभागवूशकेलअसाचम�ाचा 
आकारअसणेआव�यकआहे�णूनचसंगोपाकांनी 
बाळासाठीयो�चमचािनवडताना�ांचेिविवधप्रकारजाणूनघेणंउपयोगीठरेल.  

 

 

चम�ाची रचना  )आकार (– �ंद आिण अ�ंद. 
खोल आिण उथळ  

चमचे वेगवेग�ा आकाराचे आिण रचनेचे असतात, िवशेषतः �ां�ा 
पुढ�ा वाटीसार�ा आकारात तर खूप िविवधता असते. हा आकार 
�ंद िकंवा अ�ंद असू शकतो आिणखोल िकंवा उथळ असू शकतो. 
खोलगट चम�ातून अ� काढून �ायला जा� प्रयास पडतात. 
उथळ चम�ातून अ� तोडंात घेणे �ामानाने सोपे जाते, िवशेषतः 
लहान बाळाला न�ाने चम�ाने भरवताना िकंवा तोडंाचे 
�ायूवापर�ाची �मता कमी असलेल्या बाळाला हा चमचा 
उपयोगी आहे. उदा. : छो�ा बाळा�ा लाहान तोडंात मो�ा 
माणसा�ा (�ंद आिण खोल) चम�ाने भरवणे अवघड आहे. �ाला 
छोटा अ�ंद आिण उथळ चमचा यो� ठरेल.  
 
 
 

 

 

 

 

 
वरचा फोटो- डावीकडून उजवीकडे  

अ�ंद आिण �ंद चमचे  
 

खालचा फोटो-डावीकडून उजवीकडे  
खोल आिण उथळ चमचे  

 

 

चमचा िनवडताना तो बाळा�ा 
तोडंा�ा आकाराशी िमळताजुळता 
असावा.  
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चम�ाचा आकार (साईझ) : लांब आिण आखूड दांडा  
बाळ �तः हाताने खाणार आहे का �ाला संगोपक भरवणार आहे यावर चम�ाचा यो� आकार अवलंबून असतो. 
संगोपकाला लहान बाळां�ा चम�ांचा दांडा धरणे कठीण जाते तर �तः हाताने खाणाऱ्या मुलाला लांब दांडा 
असलेला चमचा तोडंापय�त नेणे अवघड जाते. जे�ा मूल आिण संगोपक दोघेही एकाच वेळेला भरव�ाचे काम 
करत असतील ते�ा दोन वेगवगे�ा आकाराचे चमचे वापरणे इ�.  

 
 

चम�ाचे िज�स – धातू आिण �ा��क; जड आिण हलके  
चमचे धातूचे, �ा��कचे िकंवा लेपन केलेले(कोटेड) असतात. मुलाला 
यापैकी एखा�ा िविश� गो�ीची आवड िकंवा गरज असू शकते. कधीही 
धातूचे चमचे हे जा� िटकाऊ असतात पण संवेदनशील बाळां�ा तोडंाला 
�ांचा थंड आिण कडक �श� नकोसा होऊ शकतो. धातूचे चमचे जड 
असतात आिण बाळाने जर ते चावले तर �ा�ा िहर�ांना आिण दातांना 
दुखापत होऊ शकते. �ा��कचे चमचे वजनाला हलके असल्याने मुलांना 
आरामात नीट पकडता येतात पण ते िततके िटकाऊ नसतात. जोरात 
चाव�ाची सवय असलेल्या मुलासाठी ते धोकादायक असतात. धातूचे 
लेपन केलेला चमचा चावणाऱ्या आिण अित संवेदनशील मुलांसाठी उपयोगी 
असतात.  
 

 

 
मुलाला चम�ाने सुरि�तपणेआिण सहज खाता यावे �णून संगोपकाने मुला�ा 
शारी�रक आिण मानिसक गरजा भागवू शकेल असे चमचे िनवडावे . 

 

चमचे कसे धुवावे आिण कधी बदलावे  
नवीन चमचे वापर�ाआधी ते साबणा�ा गरम पा�ात िकंवा िडशवॉशरम�े धुवावे. प्र�ेक खा�ानंतर चमचा 
धुतलाच पािहजे. मुलासाठी धोकादायक ठरतील असे खूप वापरलेले चमचे लगेचच बदला.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

चम�ाचा दांडा लहान मुलाला सु�वातीला भरवायला यो� ठरेल असा िनवडा.  
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चम�ाने अ� भरव�ा�ा काही सामा� सूचना  

o पायरी १: बाळ जे�ा शारी�रक �ष्�ा स�म होईल ते�ाच �ाला चम�ाने भरवायला सु�वात करा. (मान 

आिण डोके सरळ ठेवून उठून बसणे, यो� वयाचे मूल चमचा आिण घन आहारात �ची दाखवत असेल तर) 

o पायरी २: बाळाला चम�ाने खाणे आवडत नसेल िकंवा अवघड जात असेल तर �ाला बोटाने खाणे चाखवा.  

o पायरी ३: बाळा�ा तोडंापासून चमचा �ाला िदसेल असा २०-२५ स�. मी. (१०-१२ इंच) लांब धरा. �ाने तोडं 

उघडून खायची तयारी दाखवू दे.  

o पायरी ४: चमचा बाळा�ा खाल�ा ओठावर टेकवा. �ाला चम�ातले खाणे �तः ओढून िकंवा काढून 

घेऊदे.  

o पायरी ५: चमचा िजभे�ा म�भागी ठेवा.  

o पायरी ६: गाल, ओठ, जीभ वाप�न बाळाला अ� चम�ातून काढून घेऊ दे. नाहीतर चमचा सरळ �ां�ा 

तोडंातून बाहेर काढा.  

 

 

 

 

  

 

छोटी मुले �ां�ाछो�ा तोडंासाठी आिण हातासाठी 
यो� अशा छो�ाचम�ाने आनंदात खात आहेत. यो� 

चमचे िदल्यावर मुले �तः हाताने सहज खाऊ शकतात.  
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o जर मुलाला चम�ाने खाणे आवडत नसेल तर बळजबरीने �ा�ा तोडंात चमचा घालू नका. �ाला 

जेवणाब�ल नावड िनमा�ण होईल.  
o मुला�ा तोडंा�ा वर�ा बाजूला खाणे ठेवून चमचा बाहेर ओढू नका. गाल, जीभ आिण ओठ वाप�न �तः 

अ� ओढून घेणे �ाला जमणार नाही.  
o चमचा तोडंात खोलवर घालू नका. मुलाचा �वास गुदम�न �ाला उलटी होईल.  
o बाळा�ा ओठाव�न िकंवा तोडंाव�न चम�ाने अ� िनपटू नका. ते चांगले वाटत नाही आिण बाळ 

चम�ाने खायला नकार देईल.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

चम�ाने भरव�ाचे तंत्र–डावीकडे –अयो�उजवीकडे यो� चम�ाने भरव�ाची अयो� प�त        
चम�ाने भरव�ाची यो� प�त  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ल�ात ठेवा  

o बाळ �तः�न चमचा धरायचा प्रय� करत असेल तर क�र क� दे. चमचा तोडंाकडे ने�ाचा 
प्रय� क� दे.  

o बाळ खाताना अ�� झाले तर होऊ दे. नंतर �ाला �� करा.  
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चम�ाने भरवताना ल�ात घे�ाचे मह�ाचे घटक  

 

�स्थती बाळा�ा गरजेप्रमाणे 
असणे  

 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारी सरळ बसलेली�स्थतीचम�ाने खायला 
यो� 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात.  
o बाळ न झोपता आवडीने चम�ाने खा�ात गंुगून जाते.  
o (चम�ा कडे झेपावते, खा�ासाठी तोडं उघडते इ�ादी) 
o बाळगडबडनकरताशांतपणेखाते.  

चम�ाचा आकार आिण रचना 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे  

o चमचा बाळा�ा तोडंात अगदी आरामात बरोबर बसतो.  
o बाळ सहजतेने चम�ावरचा घास फारसे काही िशल्लक न ठेवता काढून घेते.  
o चम�ाचा प्रकार यो� असेल तर बाळ गुदमरणे, चमचा ढकलणे िकंवा तोडं िफरवणे असे घडत 

नाही.  
o चम�ाचे वजन आिण दांडा बाळ आिण संगोपक दोघांनाही धरायला हलके आिण सोपे जाते. 

बाळ �तः चम�ाने खायला िशकत असताना चमचा धरणे, घास उचलणे आिण तो तोडंाकडे नेणे 
�ाला सोपे जाते.  

यो� गती 

o बाळाने घास �ावा �णून संगोपक पुरेसा वेळ चमचा तोडंात ठेवतो.  
o एक घास िदल्यावर तो िगळून होईंपय�त संगोपक थांबतो.  
o खाणे साधारण ३० िमिनटांपय�त चालते.  

यो� आहार  

o पिहल्यांदा चम�ाने खायला िशकताना बाळाला द्रवपदाथ�यु� �णजे पातळसर अ� िदले जाते.  
o चम�ाने खाता येऊ लागल्यावर िविवध चवीचे खाणे हळूहळू िदले जाते.  
o बाळ �तः�ा हाताने चम�ाने खाऊ लागले की चम�ाला िचकटून राहील असे खाणे �ावे.  

घासाचा यो� आकार  
o चम�ाने खा�ा�ा सु�वातीला छोटे छोटे १/२घास देतो. .  
o बाळाला चम�ाने चांगले खाता येऊ लागले की मोठा घास िदला जातो.  

 

मह�ाचे घटक चम�ाने यश�ीपणे भरव�ाची ल�णे 
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प्र�ेक मुलासाठी चम�ाने खा�ासाठी काही सूचना  

स◌ूचना १  

 
प्र�ेक मुलासाठी चमचा िनवडताना �ाची वैय��क गरज ल�ात �ा . 
मुलासाठी उ�म चमचा िनवडणे हे वेळखाऊ काम असते. अगदी यो�प्रकारे वाढणाऱ्या मुलासाठीसु�ा �ाला यो� तो चमचा 
िमळेपय�त वेगवेगळे चमचे वाप�न बघावे लागतील. �ासाठी वेळ �ा. बाळ कसा प्रितसाद देतंय या कडे ल� �ा आिण 
�ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा.  

सूचना २  

 
चमचा िनवडताना बाळा�ा �मतेनुसार िनवडा.  
चमचा िनवडताना बाळाचे केवळ वय ल�ात घेऊ नका तर ते नीट सरळ बसते आहे, डोके आिण मान नीट धरते आहे याकडे पण 
ल� �ा.  

सूचना ३  

 
चम�ाने यो�प्रकारे खा�ासाठी वेळ आिण सराव गरजेचा आहे.  
चम�ाने खायला िशकणे ही एक प्रिक्रया आहे. ती िशक�ाचा एकमेव माग� �णजे रोज वारंवार चम�ाने खा�ाचा सराव 
करणे. (अथा�तच सगळा गोधंळ सु�ा) 

सूचना ४  

 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा चम�ाने खा�ासाठी मदत करते.  
चम�ाने खाताना सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे. �स्थर �स्थती बाळाला �तः चम�ाने खायला 
िशक�ासाठी मदत करते.  

सूचना ५  

 
सावकाश आिण छो�ा घासाने सु�वात करा  
चम�ाने भरवायला सु�वात करताना छोटे छोटेघास सावकाश भरवा. िजतके छोटे घास आिण िजतकं सावकाशपणे भरवले 
जातील िततके ते मुलालासुरि�तपणेआिण सहज खाता आिण िगळता येतील. जे�ा बाळ चम�ाने खायला सु�वात करेल 
ते�ासु�ा�नपान आिण बाटलीने दूध िपणे चालूच ठेवायचे ल�ात ठेवा.  

सूचना ६  
 
चांगल्या आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात.  
. चम�ाने भरवताना मुलाशी छान संवाद साधा. गोड बोला. �ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा.  

सूचना ७  

 
गोधंळ होणे �ाभािवक आहे.  
. चम�ाने खाताना गोधंळ उडू शकतो. पण असा गोधळ होणे हे चांगले आहे कारण यातूनच मूलालाअ� कसं आहे, ते कसं 
खायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते. वेगवेगळे पदाथ� �तः खा�ाचा ते प्रय� करते.  
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अंितम िवचार  

ब◌ाळाला घन आहाराची ओळख क�न देण्याची पिहली संधी म्हणजे चमच्यान ेभरवणे. खाणे ही 
मुलासाठी अितशय सुखद जाणीव असते. पिहली चव, वास, �श� मुलाला रोमांिचत करणारा अनुभव 

असतो. चम�ाने खा�ासाठी बाळ स�म झाले आहे का आिण �ाला कोणता चमचा यो� ठरेल हे शोधून 
काढलं तर चम�ाने भरवणं आनंदाचं आिण यश�ी होऊ शकतं. जे�ा काही अडचणी येतील ते�ा इतरांची मदत 
�ा. आधीचे अनुभव असलेल्या इतरांशी चचा� केल्यास लवकर िनराकरण होऊ शकेल तसंच संगोपक आिण 
मुलाचा त्रास कमी होईल.  

 

ब◌ाळ चमच्याने खाण्यायोग्य होणे, �ालाचम�ाची ओळख क�न देणे आिण चम�ाने खायला 
उद्यु� करणे यािवषयी अिधक मािहती जाणून �ा प्रकरण २ आिण ३ तसंच प�रिश� ९ह आिण 

९ल-३म�े


