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9�: �ನು�ವ ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳ� 

�ಮ� ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವಂತಹ �ಮ� ಸ�ಳ ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ�� ಕಂಡುಬರುವ �ಾ�ಾನ� 

ವಸು�ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ�� ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� 

ಇತರ �ಾವ ವಸು�ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೆ��ನ ��ಾರಗಳನು� ಹುಟು��ಾಕಲು ಈ ಪ��ಯನು� 

�ಾಗ�ದ���ಾ� ಬಳ�.  

ಊಟ ಸಮಯವನು� �ೆ��ಸಲು �ೆಚು� ಸೃಜನ�ೕಲ �ಾಗ�ಗಳನು� ಕ�ಯಲು, ಅನುಬಂಧ 9I ಅನು� �ೋ�. 

ಆ�ಾರ ಪ��ೈ�ೆ ಪ�� 

�ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರವನು� ���ಸುವ�ದ�ೆ� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಅಲಂ�ಾ�ಕ ಉಪಕರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತ�ೆ ಪ��ೈ�ೆಗಳ 

ಅಗತ��ರುವ��ಲ�. �ಾವ�ದು ಅ�  �ೆಚು� ಮುಖ��ಾದುದು ಎಂದ�ೆ �ಾವ� �ಶುಗ��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ ��ಾನ. ಈ ��ಾಗದ��, �ಾವ� 

ಎ�ಾ� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಮೂಲಭೂತ ಆ�ಾರ ���ಸುವ ಪ��ೈ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�� ವಸು�ವನು� ಬಳಸುವ ಸರಳ ಸಲ�ೆಗಳನು� 

ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.  

�ಾಟ�ಗಳ� 36 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ನ� �ಾಟಲ್ �ಾತ�ಗಳನು� �ೊಂ����ಾ (120 ml/ 4 fl. oz.,

180 ml/ 6 fl. oz., 270 ml/ 9 fl. oz., 330 ml/ 11 fl. oz.).

��ದು�ೊಳ�ಲು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಮತು� �ಶುಗ��ೆ ಸಣ�

�ಾಟ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೊಡ� �ಾಟ�ಗಳ� ಒಂ�ೇ

ಸಮಯದ�� �ೆಚು� ���ಡ್� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� �ೆರ�ಾಗುತ��ೆ.

② �ಶುಗ��ೆ ವಯ�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� ಆ�ಾರದ �ನು�ವ ಸಮಯದ��

�ೆಚು� ���ಡ್� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, �ೊಡ� �ಾಟ�ಗಳ�

ಅನುಕೂಲಕರ�ಾಗಬಹುದು.

③ �ೕಳ� ತು� / ಅಂಗುಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ೆಲವ� �ಶುಗ��ೆ

ಅಥ�ಾ �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ (ಅ�ಾ�ಕ) �ಶುಗ��ೆ ��ೇಷ

�ಾಟ�ಗಳ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ವ
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ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಜ��ದ ಮಗು 

ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುವ 

�ಪ�ಲ್ ಗ��ೆಂ��ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� 

�ೕಡಬಹು�ಾ��ೆ. “��ೕ� �ಪ�ಲ್�” ಮತು� “��ೕ� �ೆ��ಾ�� 

�ೕಡರ್ ಗಳ� ”ಲಭ���ೆ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಇತರ ��ೇಷ 

�ಾಟ�ಗಳನು� (��ೇಷ ಅಗತ� �ೕಡರ್, �ಜನ್ �ೕಡರ್) 

ಅಥ�ಾ ��ಾನಗ�ಯ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್�, ��ಂಜ್�, 

ಚಮಚಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್�  ಸಹ ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು. 

�ೕಳ� ತು� / ಅಂಗುಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗ��ೆ �ಾಲು� �ಧದ ��ೇಷ �ಾಟ�ಗಳ� 

o �ೕಡ್ �ಾನ�ನ್ ಅವ�ಂದ �ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನ ನಸ�ರ್

o �ಾ. �ೌ�ನ್ ಅವರ ��ೇಷ�ಾದ ಆ�ಾರ ���ಸುವ �ಸ�ಂನ ಏಕಮುಖ

�ಾಲ್� �ೊ�ೆ�ೆ

o ��ೆ�ಾ ಅವ�ಂದ ��ೇಷ ಅಗತ� �ೕಡರ್

o ಏಕಮುಖ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ �ಜನ್ �ೕಡರ್ (�ಪ�ಲ್ �ಾವ��ೇ

�ಾಟ��ಂ��ೆ ಬಳಸಬಹುದು)

�ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನ ನಸ�ರ್

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ಂದ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು 

ಮೃದು�ಾದ, �ಸುಕುವ �ಾಟ��ಾ��ೆ. ಇದು ತುಂ�ಾ ಕ�� �ೆಚ��ಾ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ���ಡ್ ಹ�ಯುವಂ�ೆ �ೕಡರ್ �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕುತ��ೆ. ಈ 

�ೕ��ಾ�, ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ��ರುವ��ಲ�, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಅ�ಾಧ�. 

ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ಅದ�ೊಂ��ೆ ಬರುವ ಉದ��ಾದ, ಹಳ� �ಪ�ಲ್ ಬದಲು ಮೃದು�ಾದ, �ಕ��ಾದ �ಪ�ಲ್ ಅನು� ಬಳ�.

② �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾಗ ���ಡ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು, ಆದ�ೆ ಅದು ತುಂ�ಾ �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯ�ಾರದು.

③ ಮಗು �ೕರು�ಾಗ �ಾತ� �ೕಡರ್ ಗಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾ��ೆ. ಮಗು ��ಾಮ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಡಲು �����ಾಗ,

�ಸುಕುವ�ದನು� ����.

④ �ಸುಕು�ಾಗ, ��ರ ಮತು� ದೃಢ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� ಬಳ� . 3 (1—2—3) �ೆ ಎ��. 2—3 ಎ��ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ �ಸುಕು��ೆಯ

ದೃಢ �ೆಯನು� ಕ�� �ಾ�. ಸ�ಲ� ���, ಮಗು �ೇ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�� ಮತು� ಪ����ಯನು� ಮ�ೆ� �ಾ�ರಂ��.

⑤ ���ಡ್ ನ��ನ �ಾ�ಯ ಗು� �ೆಗಳ� ಮಗು��ೆ ಯಶ���ಾ� �ಾಲು �ಗು���ೆ ಎಂದು ಸೂ�ಸುತ��ೆ.

⑥ �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೆಲು�ವ�ದು ಎಂದ�ೆ �ಸುಕುವ�ದು ತುಂ�ಾ ದೃಢ�ಾ�ರಬಹುದು ಮತು� �ೇಗ�ಾ�ರಬಹುದು,

�ಸುಕು��ೆಯ ಉದ�ವ� ತುಂ�ಾ ಉದ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಸುಕು��ೆಗಳ ನಡು�ನ ಸಮಯ ತುಂ�ಾ �ಕ��ಾ�ರಬಹುದು.
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ಮಗು��ೆ ���ಸುವ �ದಲು ಅ�ಾ�ಸ �ಾ�! �ೕಡರ್ ನ�� �ೕರನು� �ಾ� ಮತು� ���ಡ್ 
�ಸುಕುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ� ಮಗು��ೆ ���ಸು�ಾಗ �ೕವ� ಎಷು� ದೃಢ�ಾ� �ಾಟ�ಯನು� 
�ಸುಕ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ��ಯಲು ಇದು ಉತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ.  

�ಾ. �ೌ�ನ್� ��ೇಷ �ೕಡರ್ �ಸ�ಂ 

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾ� 
�ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ೇಷ ಒನ್-�ೇ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಟ��ಾ��ೆ. �ಾಲ್� �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� 

���ಡ್ ಇಂದ ತುಂ��ರುತ��ೆ ಮತು� ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ 
ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಅ�ಾಧ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

 ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ���ಡ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ (�ಾಟ��ೆ �ಂದ�ೆ� ಹ�ಯುವ ಬದಲು), ಒಂದು ಮಗು
�ಪ�ಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ ದವ�ೆಗ�ಂದ �ಸುಕುತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮ� �ಾ��ೆ ���ಡ್ ಅನು�
�ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� �ೕ�ಂಗ್ ದರವನು� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ��ಾಮಗಳನು�
�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

��ೇಷ ಅಗತ� �ೕಡರ್   

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ೇಷ ಒನ್-�ೇ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಟ��ಾ��ೆ. �ಾಲ್� �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ���ಡ್ �ಂದ  ತುಂ��ರುತ��ೆ ಮತು� 

ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� ಅ�ಾಧ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�� 

ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕಡಗ�ಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕಬಹುದು (�ೕಳ� ತು� / ಅಂಗು�ನ ನಸ�ರ್ ನಂ�ೆ�ೕ). 

�ೊ�ೆಯ�ಾ�, ಈ �ಾಟ�ಯ�� ಮೃದು�ಾದ �ಪ�ಲ್ ಇದು� ಅದು “Y” ಕಟ್ �ೊಂ�ದು� ಅದು ಮಗು�ನ 

�ಾ��ೆ ���ಡ್ ಹ�ವನು� ಬದ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ಾಟ�ಯನು� “ಹಬಮ�ನ್ �ೕಡರ್” ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ.”  

 ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ���ಡ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ (�ಾಟ��ೆ �ಂದ�ೆ� ಹ�ಯುವ ಬದಲು), ಒಂದು ಮಗು

�ಪ�ಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ ದವ�ೆಗ�ಂದ �ಸುಕುತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮ� �ಾ��ೆ ���ಡ್ ನು�

�ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� �ೕ�ಂಗ್ ದರವನು� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ��ಾಮಗಳನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

③ �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕುವ ಮೂಲಕ ಮತು� / ಅಥ�ಾ “Y” ಕಟ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ �ಾ�ನವನು�

ಬದ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕಡರ್ ಆ�ಾರದ ದರ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

④ �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾಗ ���ಡ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಹ�ಯ�ೇಕು, ಆದ�ೆ ಅದು ತುಂ�ಾ �ೇಗ�ಾ�

ಹ�ಯ�ಾರದು.

⑤ ಮಗು �ೕರು�ಾಗ �ಾತ� �ೕಡರ್ ಗಳ� �ಾಟ�ಯನು� �ಸುಕು�ಾ��ೆ. ಮಗು ��ಾಮ�ಾ�� ಅಥ�ಾ

ಉ��ಾಡಲು �����ಾಗ, �ಸುಕುವ�ದನು� ����.

⑥ �ಸುಕು�ಾಗ, ��ರ ಮತು� ದೃಢ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� ಬಳ�. 3 (1—2—3) �ೆ ಎ��. 2—3 ಎ��ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ �ಸುಕು��ೆಯ

ದೃಢ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾ�. ಸ�ಲ� ���, ಮಗು �ೇ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�� ಮತು� ಪ����ಯನು� ಮ�ೆ� �ಾ�ರಂ��.

⑦ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಇ�ಸು�ಾಗ, ಪ�� �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮೂರು �ಾಲುಗಳ� ಹ��ನ ಪ��ಾಣ ಬಳಸುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಮಗು�ನ

�ಾ�ಯ�� �ಪ�ಲ್ �ರು��ಾಗ, “Y” ಕಟ್ �ಾ�ನವನು� ಬದ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದ�ಂ�ಾ� ಹ��ನ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.
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 �ಜನ್ �ೕಡರ್ 

�ವರ�ೆ: �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗ��ೆ ಇದು 

ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ೇಷ ಒನ್-�ೇ �ಾಲ್� ಅನು� �ೊಂ�ರುವ 

�ಾಟ��ಾ��ೆ. �ಪ�ಲ್ ಎರಡು �ಾತ�ಗಳ�� ಬರುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� �ಾವ��ೇ 

�ಾಟ��ಂ��ೆ ಬಳಸಬಹುದು. �ಾಲ್� �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ���ಡ್ ಇಂದ ತುಂ��ರುತ��ೆ ಮತು� 

ಮಗುವ� �ೕರುವ ಅಗತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕುತ��ೆ, ಇದು �ೕಳ�ಗ�ಂದ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೆಲ��� 

ಅ�ಾಧ��ಾ�ರುತ��ೆ.    

 ಬಳಸಲು ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ಎರಡು �ಾತ�ಗಳ�: ನವ�ಾತ �ಶುಗ��ೆ ಸಣ� �ಾತ�ದ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�  ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�

��ಾನಗ�ಯ ಹ�ವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 6 �ಾರಗ��ಂತ �ೆ���ೆ ವಯ�ಾ�ದ �ಶುಗ��ೆ �ೊಡ� �ಾತ�ದ �ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ�
�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�ಗಳ ಹ�ವ� ಸ�ಲ� �ೇಗ�ಾ�ರುತ��ೆ.

② �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಸ�ಲ�ೊ�ಸುವ�ದು → �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯುವ ���ಡ್.

③ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ���ೊ�ಸುವ�ದು → ��ಾನ�ಾ� ಹ�ಯುವ ���ಡ್.

④ ���ಡ್ �ಪ�ಲ್ ಗಳ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ (�ಾಟ��ೆ �ಂದ�ೆ� ಹ�ಯುವ ಬದಲು), ಒಂದು ಮಗು �ಪ�ಲ್ ಗಳ  �ೕ�ೆ ದವ�ೆಗ�ಂದ
ಕಚು�ತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಸುಲಭ�ಾ� ತಮ� �ಾ��ೆ ���ಡ್ ನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

⑤ ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ದರವನು� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

⑥ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮೃದು�ಾದ �ಾಗವ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ �ಂ�ದ��ೆ, ದೃಢ�ಾದ �ಾಗವ� ಅವರ ಒಸಡುಗಳ �ೕ�ೆ �ಂ��ೆ.

⑦ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಅಂ��ೆ ಹ��ರ�ರುವ ಒಂದು �ಾಚ್ (ಏರ್ �ೆಂಟ್) �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ�� ಸ��ಾ� ಇ�ಸಲು

ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ಾಗ��ಾ��ೆ. �ಾಟ�ಯನು� �ೊಡು�ಾಗ �ಾಚ್ �ೇರ�ಾ� ಮಗು�ನ ಮೂ�ನ �ೆಳ�ೆ ಇರ�ೇಕು.

�ಪ�ಲ್� 

ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① �ೈ�ಧ�ಮಯ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ�ಗಳ� (ಮಟ� 1, 2, 3, ��ೕ� ಮಟ�) ಅಥ�ಾ ಹ�ವ�ಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ (�ೇಗದ ಹ�ವ�, ��ಾನ ಹ�ವ�, ಮಧ�ಮ ಹ�ವ�).

② �ಪ�ಲ್ ಗಳ ��ಧ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೊಂ�� (ಸಣ�, ಉದ�, ಅಗಲ, ���ಾದ). �ೆಲವ�
�ಪ�ಲ್ ಗಳ� ಮೃದು ಅ ಥ�ಾ ಗ���ಾ�ರುತ��ೆ, ಮತು� �ಶುಗ��ೆ ಆದ��ೆ ಇರುತ��ೆ.

③ ಬಳ�ದ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಅವಲಂ�� ���ಡ್ ಹ�ವ� ��ನ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��ಷ��ಾ�,
�ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ�ವ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ (�ಪ�ಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ೆ��ನ ಸಂ�ೆ�), �ೇಗ�ಾ� ���ಡ್
ಹ�ಯುತ��ೆ.

④ ಪ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� �ೊಂ��.  �ೆಲವ� �ಶುಗ��ೆ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ�ವ�
�ಾ�ಾನಂತರದ�� ಬದ�ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ಶುಗ��ೆ �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಮಟ� ಎಂ�ಗೂ
ಬದ�ಾಗ�ೇ�ಾ�ಲ�.
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�ೇ��ೕಕಸ್�/�ಂ�ೕಸ್/ಸೂತಸ್�/ಡ��ಸ್

ಸಲ�ೆಗಳ�: 

① ��ಧ �ೕ�ಯ �ೇ��ೕಕಸ್� ಪ��ಾರಗಳನು� �ೊಂ�� (ಸಣ�, �ೊಡ�,

ಆ�ೊ��ಾಂ�ಕ್, ಇ�ಾ��). �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� ಇತರ��ಂತ �ೆಲವ�

�ೇ��ೕಕಸ್� ಗಳನು� ಬಯಸುತ��ೆ. ಒಂದು ಮಗು �ೇ��ೕಕಸ್� ದ��

ಆಸ��ಯನು� �ೋ�ಸ�ದ��ೆ, �ೕರುವಂ�ೆ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ �ೇ��ೕಕಸ್ �ನು�

ಅಥ�ಾ ಅವನ �ೈಗಳನು� �ೕಡಲು ಪ�ಯ���.

② ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ

�ಾಡಲು �ಾ���ೈಯರ್ಗಳ� ಅದು�ತ�ಾಗಬಹುದು. ಉತ�ಮ

�ೕರು��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮತು� �ಾಂತ�ಾದ, ಸುಗಮ�ಾ�

ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವಂ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಾಟ�ಯ ಮುಂ�ೆ

ಬಲ�ೆ� �ೕರುವಂ�ೆ �ಾಡಲು �ಾ���ೈಯರ್ ನು� �ೕ��. �ಾಟ�ಯು

ಮು�ದ ನಂತರ ಮಗು ಚಟಪ�ಸು��ದ��ೆ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ�ದ�ೆ�

ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ ನಂತರ �ೇರ�ಾ� �ಾ���ೈಯರ್ ನು� �ೕ��.

③ �ಶುಗ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳ ನಂತರ ಮತು� ನಡು�ೆ �ೕ��ಾಗ GER / GERD ಅನು� �ವ��ಸಲು �ಾ���ೈಯರ್ಗಳ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ.

�ಾ��ಂ�ೆಟ್ಗಳ�, ಟ�ೆಲ್ಗಳ�, ಬ�ೆ�ಗಳ�, �ಾ�ವ್�ಗಳ�, 

�ಂಬುಗಳ�, ಕುಶನ್ಗಳ� ಮತು� �ೕಮ್ 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ಎ�ೆಯ ಮಗುವನು� (0-3 �ಂಗಳ ವಯ��ನ) �ರು�ಸಲು �ಾ�ಂ�ೆಟ್, ಟ�ೆಲ್, ಬ�ೆ� ಮತು�

�ಾ�ವ್ �ಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು, ಅವರು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ ಮತು�

�ೌಕಯ�ದ ಅಗತ��ರುತ��ೆ.

② �ಮ� �ೋಳ�ಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೊ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಈ

ವಸು�ಗಳನು� ��ಧ �ೕ�ಯ�� ಬಳಸಬಹುದು. ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ಶುಗಳ� ಮತು�

�ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಆ�ಾಮ�ಾ�ರುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�, ಮತು� ಈ ವಸು�ಗಳ ಬಳ�ೆಯು

ಎಲ� ವ��ಾ�ಸಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

③ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೋಳ�ಗಳ�� ಅಥ�ಾ ಕು�� / ಆಸನ, �ೆಲ ಅಥ�ಾ �ೕ�ನ ಬ�

ಆ�ಾರವನು� �ೕ��ಾಗ ಮಗು�ನ �ಾ�ನವನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾ�ಂ�ೆಟ್, ಟ�ೆಲ್, ಬ�ೆ�,

�ಾ�ವ್��, �ಂಬುಗಳ�, ಮತು� �ೕಮ್ ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಇತರ ಸ�ಾಯಕ�ಾದ

ವಸು�ಗಳ� ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳ�, �ೕನ್ �ಾ�ಗ್�, ಬ�ೆ�, �ೆಡ�ಸ್, �ೕಗ �ಾ�ಕ್�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�,

�ೆ���ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು.

④ ಮಗು�ನ �ಾ�ನವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ೕಮ್ ಅನು� ��ಧ ಆ�ಾರಗ�ಾ� ಕತ��ಸಬಹುದು

ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ೊಂ�ಾ��ೆಯ �ಾಧನಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು

ಇದನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಊಟವನು� ಅನುಸ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯ�� (GER / GERD

�ೊಂ�ರುವ ಮಗು) ಎ���ೊಳ��ೇ�ಾದ ಸಮಯದ��  ಮಗು�ನ ಅ�ಯ�� ಇ�ಸ�ಾಗುವ

�ೆಡ್� ಆ�ಾರ�ಾ�ಯೂ ಇದನು� ಬಳಸಬಹುದು.
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ಕಪ್� ಮತು�  ಸೂ�ನ್ಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ಧ ಕಪ್� ಮತು� ಚಮಚಗಳ� ಲಭ���ೆ. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ��ಾ�ಸ, ತೂಕ, ಬಣ�, �ೌ�ಟ್, �ೌಲ್ �ಾತ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಆಧ��

�ೆಲವ� �ೕ�ಯ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ ಚಮಚಗಳನು� ಬಯಸುತ��ೆ. �ೆಲವ� ಕಪ್ ಗಳ� ಮತು� ಚಮಚಗಳ� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ

�ೇ�ಸುವ�ದನು� �ೆಚು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸುತ��ೆ. �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಮಗು�ನ ಆದ��ೆಗಳ�, �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಆಧ�� ಒಂದು

ಕಪ್ ಮತು� ಚಮಚವನು� ಆ��.

�ೌಲ್�, �ೆ�ೕಟ್ಗಳ� ಮತು�  �ೆ�ೕಸ್�ಾ�ಟ್ಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ಧ �ೌಲ್� ಮತು� �ೆ�ೕಟ್� ಲಭ���ೆ. �ಾತ�, ಆ�ಾರ, ��ಾ�ಸ, ತೂಕ, ಆಳ, ಬಣ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಆಧ�� �ೆಲವ� �ೕ�ಯ �ೌಲ್�

ಮತು� �ೆ�ೕಟ್� ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾಗ �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಯಶ�� ಸ�ಯಂ-�ೕಡರ್ ಆ��ಾ��ೆ. �ಾಧ��ಾ�ಾಗ, ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��,

ಆದ��ೆಗಳ� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಆಧ�� �ೌಲ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ ಆ���ಾ�.

② �ೇಬಲ್� ಮತು� �ೆ�ೕಗ��ೆ ವಸು�ಗಳನು� ಅಂ�ಸಲು �ೆ�ೕಸ್�ಾ�ಟ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ��ಾನಗಳನು� ಬಳ�. �ಗು�ಾದ ಅಥ�ಾ

ಸಕಷ್ನ್ ಕಪ್ �ೌಲ್�, �ೆ�ೕಟ್� ಮತು� �ಾ�ಟ್� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಚ�ಸ�ೆ ಇರುವ�ದ�ೆ� ಉತ�ಮ�ಾ��ೆ. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ಅ�ೇಕ

ಬಣ�ಗಳ�, �ತ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ವಸು�ಗ��ೆಂ��ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ, ಅದು ಗಮನವನು�

�ೇಂ��ೕಕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ದೃ���ೕನ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ, ಕಪ�� ತುಂಡು �ಾಗದ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ತಮ� ತ�ೆ�ಯ��

ಅಂ�ಸುವ�ದು (ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ೕಯವನು� �ೕ�ೆ ಇಡುವ�ದು) ಅವರ ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ೕಯವನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದನು� �ೆಚು�

ಸುಲಭ�ೊ�ಸುತ��ೆ.
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�� ೕಸ�� ಟ್ಗ� ��ೕದ �ತ� ವಲ�  �� �ತ� ಕ� ಸಹ. ಮ��ನ ಅಗತ� ಗ�� ತಕ� ಂ�
ಅ�ಗಳ��  ��ಧ ವ�� ಗ�ಂದ ತ��ಸಬ��. ��� �ೕನ� �ಂ��ವ ಮಕ� ��
ತಮ�  ಆ�ರವ��  ��ಕ� ಮ��  ತಮ� ��  �� ಆ�ರ�� � ಕ�ಯ�ದ��  ಸ�ಯ 

�ಡ� ಅಂ�ಗಳ��  �ಂ��ವ �� ೕಸ�� ಟ್ಗ� (ಮಧ� ಮ �ೕ�ೕ)
ಅ�� ತ� ಮ���.

ಈ ತ�ೆ�ಯು �ೆಳ�ಾಗದ�� �ಗು�ಾದ �ೕರುವ ಕಪ್ ಗಳನು� �ೊಂ�ದು� ಅದನು� �ೇಬಲ್, �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೆಲದ 

�ೕ�ೆ ���ಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ೊಸ ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ಮಕ���ೆ  ಅಥ�ಾ �ನು��ಾಗ �ೆ�ೕಟ್ 

/ �ೌಲ್ ಅನು� ಸ�ಳದ�� ���ಡಲು �ೊಂದ�ೆ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಇದು ತುಂ�ಾ ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ. 
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�ೇಸ್�, �ೆ�ೕಸ್ ಮತು�  �ೇಬಲ್ಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① ��ಧ ಆಸನ ಆ��ಗಳ� ಲಭ���ೆ.

② ಎ�ಾ� ಕು��ಗಳ�, �ೇಬಲ್ಗಳ� ಮತು� �ೆ�ೕಗಳ� ಪ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ�. ಪ�� ಮಗು�ನ ���ಷ� ಅಗತ�ಗ��ೆ

ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ ಉತ�ಮ ಕು��, �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಯನು� �ಾಪ��ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು.

③ ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ ಆಸನ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಆ��. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಒಬ���ೊಬ�ರು ಕ��ನ

ಮಟ�ದ��ರ�ೇಕು.

ಹಲ�ಾರು ��ನ� ಕು��, �ೇಬಲ್ ಮತು� �ೆ�ೕ 

ಆ��ಗ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸು�ಾ�ತ �ೌಕಯ� ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸೃ��ಸಲು �ಾ�ಂ�ೆಟ್, ಟ�ೆಲ್, ಬ�ೆ�, 

�ೕಮ್, �ೆಡ�ಸ್, ಸ�ಫ್� ��ೊ� �ೇಸಸ್, �ನ್ 

�ಾ�ಗ್� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮುಖ�. 
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ಟೂತ್ಬ�ಶ್ಗಳ� ಮತು� ಹಲು�ಜು�ವ ಆ��ೆಗಳ� 

ಸಲ�ೆಗಳ�:  

① �ದಲ ಹಲು� �ಾ���ೊಂ�ಾಗ ಹಲು�ಜು�ವ�ದು �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು�ಗಳ� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ಾ� ಮತು� �ೇಹ�ೆ�

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

② ಹಲು�ಜು�ವ�ದು, ಹಲು�ಜು�ವ ಆ��ೆಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಮಕ���ೆ ಸುರ�ತ, �ಾದ�ವಲ�ದ ವಸು�ಗಳನು� �ಾ��ೆ �ೕಡುವ�ದು

(ಅವರ �ಾ�ಂದ ಸುರ�ತ�ಾ� ಅ�ೆ�ೕ��) ಮುಂ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ �ಾ�ಯುಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮತು�

�ಾತ�ಾಡಲು ಉತ�ಮ�ೊ�ಸುವ ��ಾನಗ�ಾ��ೆ.

 

ಹ�� �� ವ ಬ� ಷಗ� ��ಧ �ೕ�ಯ ಮ��  �ತ� ಗಳ��  ಬ�ತ� �. �ಂಗರ್ ಬ� ಷಸ (��ನ ಮಧ� ದ �ೕ�ೕ) �� /

ದಟ� ���ವ ಮ��ನ ಬ� ಷಗ�� �ಳ�ನ ಮಧ�  ಮ��  ಬಲ �ೕ�ೕಗ�) ಎ��� ��ಕ ಬ� ಷಸ ಗ�� (�ರದ ಎಡ �ೕ�ೕ).
ಮ��ನ ವಯ�� , �ತ�  ಮ��  ���ಷ�  ಅಗತ� ಗ�� ಸ��ಂ�ವ ಬ� ಷ ��  ���..  
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ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾತ�ಾಡಲು �ೌ�ಕ  ಮೂ�ೆಗಳ 

ಮತು� �ಾ�ಯುಗಳ �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಸಲು 

ಹಲು�ಜು�ವ ವಸು�ಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ��ೆ. �ೊಸ 

ಹಲು�ಗಳ� �ೆ�ೆಯು��ರುವ ಮಕ���ೆ ಅಥ�ಾ 

ಬಲ�ಾದ ಸಂ�ೇದ�ಾ ಅಗತ��ೆ ಇರುವವ�ಗೂ 

ಅವ� ಒ� �ೆಯದು. 



ಅ�� ಯ. 9 | 9 �: ��� ವ ಆ�ರವ��  �ಂಬ��ವ ��ನ�  ವ�� ಗ� 

331 

�ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗಳ� ಬಳಸ�ೇ�ಾದ �ಾಗ�ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳ� 

�ಂಬುಗಳ� 

�ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಗಳ� 

ಟ�ೆಲ್ 

�ಾಶ್�ಾ�ಥ್ಗಳ� 

�ಾ���ಕ್ 

�ೕಮ್ 

ಕುಶನ್� 

⇒ �ಾ�ನ�ಾ��: �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ:

 ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮ�ಲ�� ಕೂ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ

ಕು���ೆ

 ಕು��ಯ�� ಕು���ೆ

 �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಕು���ೆ

o ಆ�ಾಮ�ಾ��: ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ಸಮಯದ��

ಮಗು��ೆ ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ

�ೌಕಯ�

�ೆ�ೕಗಳ� 

�ೆ���ೆಗಳ� 

�ಾ�ಕ್� 

��ಕ್� 

ಪ�ಸ�ಕಗಳ� 

�ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ವ�ಡ್ 

�ಾ�ಟ್ �ೋಡ್�ಗಳ� (ವ�ಡನ್ ಫಜಲ್ 

�ೋಡ್�) 

ಸಣ� �ಾ��ಶ್ �ನ್� 

ಬ�ೆಟ್ 

�ೆ�ಪ್ /ಪ�ಟ್ ಸೂ�ಲ್� 

ಫಮ್� ಕುಶನ್� 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ �ಾಳವನು� ಒ���ೆ 

�ೇಪ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ 

⇒ �ಾ�ನ�ಾ��: ಮಗು�ನ ಟ�ಂಕ್, �ಾದಗಳ� ಮತು� �ೋಳ�ಗ��ೆ �ೆಚು�ವ�

�ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು� ��ರ�ೆ:

 ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮ�ಲ�� ಕೂ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ

ಕು���ೆ

 ಕು��ಯ�� ಕು���ೆ.

 �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಕು���ೆ

o ಆ�ಾಮ�ಾ��: ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ಸಮಯದ��

ಮಗು��ೆ ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೈ�ಕ

�ೌಕಯ� ಮತು� ಸುರಕಷ್�ೆ

⇒ ಆಸನ�ಾ��: ಸೂಕ��ಾದ ಕು�� / �ೇಬಲ್ / ಇ�ಾ��ಗಳ� �ೊರಕ�ೆ

ಇ�ಾ�ಗ ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� ಆಸನ

�ೇ�ಂಗ್ �ೕಟ್ಗಳ� 

� �ೇಸ್�ಾ�ಟ್ಗಳ� 

�ಾಸ್� 

�ಾ�ನ್� 

�ಾ���ಕ್ �ಾ�ೆ�ಗಳ� 

ರಬ�ರ್ �ೈರ್ ಮತು� �ಾಲ್, ವ�ಡ್ 

�ೕಸಸ್, �ೆ�ೊ��ೕ, ಟೂಲ್ �ಾ�ಂಡಲ್�, 

�ೇರ್ �ೈಸ್, ರಬ�ರ್ �ಾ�ಂಡ್� 

⇒ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ���ಡ್ ನು�  ���ಡಲು: ��ಷ� ಆ�ಾರ ಸರಬ�ಾಜುಗ��ೆ

ಪ�ಾ�ಯಗಳ�:

 � �ೇಟ್�, �ೌಲ್� ಮತು� ಕಪ್ ಗ��ೆ ಪ�ಾ�ಯಗಳ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ಾ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು: �ಾ�ೆ�ಗಳನು�

ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಉಪ�ೕ�ಸುವಂ�ೆ �ೊಂ��ೊಳ��ವ

(ಬದ�ಾ�ಸುವ) �ಾಗ�ಗಳ�

 ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಕಪ್ಗ��ೆಂ��ೆ

ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು�

���ಡಲು ಮತು� ಕುಶಲ�ೆ�ಂದ

ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ

��ೊ� �ೇಸಸ್ 

�ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಗಳ� 

ಟ�ೆಲ್� 

�ಾ���ಕ್ 

ಬ�ೆ� 

⇒ ಗ���ಾ� �ೊ�ಸಲು, ಸುತ�ಲು, ���ಡಲು ಮತು� ಎ���ೊಳ�ಲು:

�ಪಕಲ್ ಸ� �ೈಗ��ೆ ಪ�ಾ�ಯಗಳ� ಮಗುವನು� ���ಡಲು / ಸುತ�ಲು

ಬಳಸಬಹುದು






