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9 ಎಲ್ 3: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಕರಪತ�ಗಳ� 

– �ೈಟ್ ಮತು� �ಪ್ �ಾತ�ಗಳ�

ಕಚು���ೆ(�ೈಟ್ )�ಾತ�ಗಳ� 

ಮಕ���ೆ ಕಚು�ವ �ಾತ�ಗಳ� ಅವ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ವ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾತ��ಾ�ರ�ೇಕು. ಮಗು�ನ ವಯಸು� ಅಥ�ಾ 

ಅವರು �ನು�ವ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ �ಾವ��ೇ ಇರ�, ಕಚು���ೆಯ �ಾತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. �ಾತ�ವ� ತುಂ�ಾ 

�ೊಡ��ಾ�ದ��ೇ �ನು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ ಮುಂ�ಾದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗಬಹುದು. ಮಗುವ� �ಾನು �ದ� 

ಎಂದು �ೋ�ಸುವವ��ೆ �ಕ�ದ�ಂದ �ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಕ��ೕಣ ಕಚು���ೆಯ �ಾತ�ವನು� �ೆ��ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಉತ�ಮ 

��ಾನ�ಾ��ೆ. 

15�ೈಟ್ 

(ಕಚು���ೆ ) �ಾತ�  
�ವರ�ೆಗಳ� (ಅದು ಏನು �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

 ಪ�  ಮ� �ೈಟ್ o ಚಮಚದ �ೕ�ೆ ಬಹಳ ಕ�� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ.

o ಆ�ಾರದ ಆರಂ�ಕ ಹಂತಗಳ��ರುವ ಮಕ���ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಮತು� ನುಂಗುವ �ೊಂದ�ೆಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ

ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಸುರ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅತ�ಂತ ಯಶ���ಾಗು�ಾ��ೆ.

ಸ��ಾದ �ೈಟ್ o ಚಮಚದ �ೕ�ೆ �ಕ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ.

o ��ಷ� ಆ�ಾರ �ೌಶಲ� ಅಥ�ಾ �ಾಕಷು� ಚಮಚ ಆ�ಾರ ಅನುಭವ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ�ಾ�

�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸ�ಲ� �ೆಚು� ಆ�ಾರವನು� ��ಾ�ಸು�ಾ��ೆ.

ಆ�ೆ �ೈಟ್ o ಚಮಚದ �ೕ�ೆ �ೆಚು� ಆ�ಾರ - ಒಂದು �ೊಡ� �ತ�.

o �ೊಂದ�ೆಗಳನು�  �ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೇ ಇರುವ  ಎ�ಾ� ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಲು. ಒಂದು ಸಮಯದ�� �ೆಚು�

ಆ�ಾರವ� ಅಸುರ�ತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ತ��ಸ�ೇಕು.

ಅ� �ಕ� ದ�ಂದ 

�ಡ� � 

ಪ��  ಮ�ಯ 
�ಟ್ 

ಸ�  �ಟ್ 

ಆ� �ಟ್ 
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�ಪ್ �ಾತ�ಗಳ�: 

ಕಚು�ವ �ಾತ�ದಂ�ೆ�ೕ, ಮಕ���ೆ �ಪ್ �ಾತ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾ� ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ವ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾತ��ಾ�ರ�ೇಕು. ಮಗು�ನ 

ವಯಸು� ಅಥ�ಾ ಅವರು ಕು�ಯುವ ದ�ವ ��ರ�ೆ �ಾವ��ೇ ಇರ�, �ಪ್ ನ �ಾತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 

ಮಗು��ೆ ಗ��ಂಗ್ (�ಪ್ ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾ��ೆ) ಅಥ�ಾ ಸತತ �ಪ್� (��ಾಮ�ಲ��ೆ �ಾಕಷು� �ಪ್� ಮತು� ದ�ವವನು� ನುಂಗುವ�ದು) 

�ೕಡುವ�ದ�ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು, ಆ�ಾ�ೆ� �ೆಮು� ಮತು� ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ಕು�ಯಲು ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಇಂತಹ ಮುಂ�ಾದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ಕ�ದ�ಂದ �ಾ�ರಂ�� ಕ��ೕಣ �ಪ್ �ಾತ�ವನು� �ೆ��ಸುವ�ದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಉತ�ಮ ��ಾನ�ಾ��ೆ. 

��ೕ�ಾ��� ��ೕ�ಾ��ಸ�ೇ�

 �ೇವಲ ಒಂದು ನುಂಗು��ೆ�ೆ �ಾ�ಾಗುವಷು� �ಪ್ Ø �ೆಚು� �ಾ� ನುಂಗ�ೇ�ಾದ �ಪ್ ನು� ಒಂ�ೇ ಸಲ�ೆ� ನುಂಗುವ�ದು

 ಒಂದು ಸಲ�ೆ� ಒಂದು �ಪ್

Ø �ರಂತರ�ಾ�,�ಟು� �ಡ�ೇ �ಪ್ �ಾಡುವ�ದು

(ಗುಟುಕ�ಸುವ�ದು)

 �ಪ್� ನಡು�ನ ��ಾಮಗಳ� - ��ೇಷ�ಾ� ನುಂಗಲು

ಮತು� ನುಂಗಲು ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ

ನುಂಗಲು �ೆಚು� ಸಮಯ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ

Ø ��ಾಮ�ಲ��ೆ �ಾಟ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ಂದ ಸಂಪ�ಣ� ದ�ವವನು�

ಒಂ�ೇ �ಾ��ೆ ಕು�ಯುವ�ದು

 �ಾಟಲ್, ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ  ಕು�ಯಲು ಮುಂ�ೆ

ತ�ೆಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು

Ø �ಾಟ�, ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ ಕು�ಯು�ಾಗ ತ�ೆ ಅಥ�ಾ

ಕು���ೆಯನು� �ೆಚು�  �ಂದ�ೆ� ಓ�ೆ�ಾ�ಸುವ�ದು

 ಮಗು �ಾನು �ದ� ಎಂದು ಸೂಚ�ೆ �ೕ�ದ �ೕ�ೆ ದ�ವದ

ಪ��ಾಣ �ೆ��ಸುವ�ದು

Ø ಮಗು �ೇಗ�ಾ� ಕು��ಾಗ �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು,

�ೇ�ೆ ಬಣ�ವನು� �ರು�ಸುವ�ದು, ಆ�ಾ� �ೆ ಅ�ಾ�ೋಗ�,

ಇ�ಾ��ಗ�ಂದ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ.

ಮಗುವನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಮತು� 

��ಾನ ದರದ�� �ೕಡುವ�ದು. ಮಗು�ನ ಮುನ��ೆಯನು�/ಅದರ �ಾತನು�  �ಾ�ಾಗಲೂ ಅನುಸ��, �ೊಡ� 

ಕಚು���ೆ ಮತು� �ಪ್ ಅಥ�ಾ ಸ�ಲ� �ೇಗ�ೆ� ಅವರು �ದ��ಾ�ಾಗ �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡಲು ಅವ��ೆ 

ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊ�. 




