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िवभाग १. ८ �तः हाताने खा�ाची मूलत�े  
 

�तः हाताने खाणे �णजे काय? 

चमचा, वाटी, कप वाप�न मुले जे�ा �तः हाताने जेवतात ते�ा ती एक मोठी प्रिक्रया असते. �स्थर बसणे, �तः 
हाताने कप उचलूनतोडंाला लावणे, ताटातून, वाटीतून घास उचलणे आिणतो तोडंापय�त नेऊन खाणे �णजे �तः 
खाणे होय. हे साधारणपणे मूल ६-७ मिह�ांचे झाल्यावर सु� होते. बाळ ते�ा घन आहार घेऊ लागते आिण हात 
आिण बोटं वाप�न �तः खा�ाची आवड �ाला िनमा�ण होते. १२ ते १४ मिह�ांची मुलं चमचा िकंवा कपातून �तः 
अ� खा�ात सिक्रय सहभागघेऊ लागतात. कोणतीही प�त वाप�न जे�ा �तः हाताने खा�ाचा अनुभव जे�ा 
िदला जातो ते�ा मुलं हे जीवनाव�यक कौशल्य आयु�ाभरासाठी िशकतात.  

�तः हाताने खा�ाचे मह� काय? 

स◌्वतः हाताने खायला िशकण ेह ेकोणत्याही मुलासाठी अितशय रोचक आिण आनंददायी असते. मुला�ा सवा�गीण 
वाढीसाठी उपयु� असे हे मह�ाचे कौशल्य आहे.  
 
�तः हाताने खाणे मह�ाचे आहे कारण-:  

①  मुलांना न�ा �शा�ची आिण तापमानाची जाणीव होते.  
②  हात आिण बोटे वापर�ा�ा गंुतागंुती�ा हालचालीसंाठी उपयु� कौशल्य यातून िशकता येतात.  
③  मुलांना �तंत्र झाल्यासारखे वाटते आिण �ांचा आ�िव�वास वाढतो.  
④  मुलांना �तःला भूक लागल्याची आिण पोट भरल्याची जाणीव समजू लागते.  
⑤  मुले आिण संगोपक यां�ासाठी हा मजेचा अनुभव �णजे एक ब�ीसच असते .  

 

�तः खा�ाचे फायदे 
 

वण�न )कसे िदसते( 

  
�ायंूची कौश�े 

 
o मुलांना हात आिण बोटे वाप�न चमचा, कप आिण अ�पदाथ� उचलणे 

आिण ठेवणे िशकवते . 
o वेगवेग�ा आकाराची भांडी आिण अ�पदाथ� उचलायला िशकवते . 
o कप .चमचा, वाटी आिण अ�पदाथ� तोडंापय�त ने�ात मदत करते . 

जािणवांचा िवकास 
 

 
o वेगवेग�ा तापमानाचा, �शा�चा आिण घनतेचा अनुभव घे�ाची संधी 

िमळते . 
o मूल सहजतेने अ�पदाथा�ला आधी �श� क�न मग ते खाते . 

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, �तः खाणे, घास घेणे, ओतणे, भाषेचा वापर, आ�ा पाळणे,इ�ादी . ) 
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o  

 
�ातं� आिण आ�िव�ास 

 
 

o म�दू�ा िवकासाला यो� अशी छोटी छोटे कामं �तः कर�ाचा अनुभव 
मुलांना देते . 

o मुले आिण संगोपक यां�ासाठी जेवण हा ब�ीस��प मजेचा अनुभव देते . 

 
��ाची जाणीव 

 
 

 
o आप�ाला भूक लागली आहे, आपले पोट भरले आहे ही शारी�रक ल�णे 

मुलांना ओळखता येतात . 
o छोटे घास िकंवा घोट घेणे, जेवताना सावकाश एकेक घास चावून खाणे या 

संक�ना मुलांना समजतात . 
 

 
 

 
ल�ात ठेवा- मुले जे�ा हाताने खाऊ लागतात ते�ा संगोपकाने �ांना फ� मदत करायची असते. 
खरंतर संगोपकाचे काम आता कमीच होते.  
 

�तः खा�ाचे यो� वेळापत्रक : िवकासाची पुढची पायरी 

स◌्वतः हाताने खायला िशकण्याचे वेळाप�क साधारण ६-७ �ा मिह�ापासून सु� होते. याच काळात मूल कप 
हाताने उचलून �ायला िशकत असते. चमचा वाटी कप वाप�न मुलाला खायला िशकवताना मुलाच्या िवकासात्मक 
पातळीचा िवचार केला पािहजे. मूल जरी एका िविश� वयाचं असलं तरी त्याच्याकडे आवश्यक कौशल्ये असण ेअिधक 
मह�वाचे आह.े  
 

 

ही छोटी मुले �ांचे दुपारचे 
जेवण �तः हाताने मजेत खात 

आहेत.  
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�तः हाताने वाटी चमचा, कप वाप�न खायला िशक�ाचीउपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े 
िवकिसत होतात याची मािहती खाली देत आहोत.  
 

वाढीचे वय    वाढती कौशल्ये 

२-३ मिहने भूक लाग�ावर बाळ हात तोडंाशी नेते . 

३-४ मिहने बाळ �न आिण िकंवा बाटली ओळखू लागते . 

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

५ मिहने बाळ �तंत्रपणे एका िकंवा दो�ी हातांनी बाटली ध� शकते . 

५ - ६ मिहने मुलांसाठीची िब��टे, कुरकुरे, कुकीज तोडंात घालतात . 

६-७ मिहने कुकीज, िब��टे �तः खाऊ शकतात आिण संगोपकाने धरले�ा कपातून िपऊ शकतात . 

९ मिहने मुले �तः चमचा ध�न �तंत्रपणे खाऊ शकतात . 

१२ मिहने कमीतकमी सांडासांड क�न मूल हाताने कप ध�न िपऊ शकते . 

१२  – १४ मिहने मूल भरलेला चमचा तोडंापय�त नेऊ शकते . 

१५-१८ मिहने मूल चम�ात घास भ�न घेते आिण खाते . 

२०-२२ मिहने मुलाला एका हाताने कप ध�न िपता येते . 

२४ मिहने तळवा वर�ा िदशेला क�न अिधक चांग�ा प�तीने चम�ाने खाऊ लागते . 

३० मिहने एका भां�ातून दुसऱ्या भां�ात पेय ओतू शकते . 

३१  - ३२ मिहने कमीतकमी सांडासांड क�न मूल हाताने खाऊ शकते . 

३०-३६ मिहने काटा चमचा वाप�न घास उचलू शकते . 

 
 
 
मुलाला रोज�ारोज िविवध पदाथ� कप, भांडी वाप�न खा�ाचा अनुभव िदला तर 
�ाचे �तः हाताने खा�ाचे कौशल्य वाढ�ास मदत होईल. 
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�तः हाताने खा�ाचे प्रकार  

मुले िविवध प्रकारे �तः हाताने खायला िशकतात. सु�वातीला ती हात आिण बोटं 
खा�ासाठी कशी वापरायची हे िशकतात. नंतर ती िविवध भांडी, वाटी, चमचा, कप 

वाप�न कसे खायचे हे िशकतात. संगोपक या सग�ा कामात �ांना मदत करत असतो. �ाने मुलांना हे कौशल्य 
िशक�ासाठी जा�ीतजा� संधी आिण पुरसा वेळ�ायला हवा.  
 

बोटांनी खाणे– 
�तः खायला िशकतानाची पिहली पायरी �णजे बोटांनी खाणे. मुले खाऊ हाताने पकडतात आिण उचलून मजेत 
खातात. हे छानच काम आहे ! बोटांनी खाताना मुलांना िविवध पदाथा�ची ओळख होते आिण �ां�ा हाताची �शा�ची 
जाणीव वाढते. खायला िशक�ाचा हा अितशय मह�ाचा भाग आहे. जो पदाथ� �ां�ा हाताला पिहल्यांदा लागेल तो 
खा�ाची �ांची �मता वाढते. �ामुळे िकतीही गोधंळ झाला तरी बोटांनी खायला प्रवृ� करणे ही अ�ाव�यक गो� 
आहे.  
 
बोटांनी खा�ाची सु�वात बाळ ६-७ मिह�ाचे असल्यापासून करावी, याच सुमारास ते सुरि�त आिण यश�ी 
हो�ाची कौशल्ये िशकत असते, उदा.  
 

①  बाळ डोके आिण मान ध� शकते.  
②  थो�ाशा आधाराने िकंवा �तंत्रपणे सरळ बसू शकते.  
③  खा�ाम�े �ची दाखवते.  
④  व�ू धरायला झेपावते.  

 

भांडी, वा�ा आिण ताटं  
वेगवेग�ा प्रकारची, आकाराची, रचनेची, िज�सांची भांडी असतात. मुलां�ा िवशेष गरजा पूण� कर�ासाठी काही 
िविश� प्रकारची भांडी बनवली जातात. कोण�ाही प्रकारचे भांडे असो ते बाळा�ा तोडंाला यो� असे आिण �ा�ा 
शारी�रक वाढी�ा तसंच एकंदरीत िवकासा�ा गरजांना उपयोगी असायला हवे. हे ल�ात �ा की या व�ू 
वापरायला िशक�ा�ा या सग�ा प्रिक्रयेला वेळ लागेल, ते�ा संगोपकाने मुलांना वारंवार संधी देऊन सराव 
�ायला हवा.  
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चमचा - साधारणतः चमचे ही पिहली व�ू मुलांना वापरायला िदली 
जाते. कारण �ानेखाऊ उचलायला आिण खायला सोपे जाते. हात 
आिण मनगटा�ा हालचालीवर फारसं िनयंत्रण नसणाऱ्या अगदी 
छो�ा मुलांना �तः खायला िशकव�ासाठी चमचा हे अगदी यो� 
साधन आहे.  
 
 

ताटं आिण वा�ा-- ताटं वा�ा वेगवेग�ा प्रकार�ा असतात. एका हाताने धरताना अडचण येणाऱ्या मुलांना �ा 
टेबलावर ठेवून खाता येते. �ां�ा खाली �ेटमॅट िकंवा को�र ठेवले तर ते सरकत नाहीत .  
 
खा�ासाठी नेहमी वापरले जाणाऱ्या अजून काही व�ू 
 
काटा चमचा आिण चॉप��क – या गो�ी मुलांना खा�ासाठी गेटा येतात पण �ायंू�ा प्रगतीबाबत काही अडचणी 
आहेत अशा मुलांना या वापरणे अवघड जाते.  
 
�ोक�  – ही चमचा आिण काटा या दो�ीसारखी असणारी व�ू आहे. चमचा वाप� शकणाऱ्या मुलाला काटा 
वापरायला िशकवताना याचा फार उपयोग होतो.  
 
भांडी, वा�ा, ताटं वाप�न मुलांना �तः�ा हाताने खायला िशकव�ासाठी ८-९ मिहने हे यो� वय आहे. जे�ा 
मुले काही कौशल्ये िशकलेली असतात. उदा,  
 

o बाळ डोके आिण मान उ�म प्रकारे ध� शकते.  
o थो�ाशा आधाराने िकंवा �तंत्रपणे सरळ बसू शकते 
o भांडी, ताटं, वा�ांम�े �ची दाखवते.  
o व�ू धरायला झेपावते.  

 

छोटीशी मुलगी पिहल्यांदाच यश�ीपणे चम�ाने 
खाताना िकती अिभमानाने चमचा धरतीय बघा ! 

 

 
ही छोटी मुलं �ां�ा वा�ांमधून योगट� 
(द�ासारखा पदाथ�) िपत आहेत. 
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कप 
कप वेगवेग�ा आकाराचे आिण रचनेचे असतात. इतर 
व�ंूबरोबरच कप वापरताना बाळा�ा चेहऱ्या�ा �ायंूचा 
िवकास, �ाची िवकासा�क आिण शारी�रक गरज आिण तोडंाचा 
आकार िवचारात घेणे गरजेचे आहे.  
 
चोच आिण झाकण असलेले कप सु�वातीला मुलांना िदले जातात 
पण उघडे कप हे जा� फायदेशीर असतात. मुलांना ते 
पेयिप�ासाठी उ�ेजन देतात आिण ते वापरताना मुलांना िवशेष 
आनंद होतो.  
 
�तः कपाने �ायला दे�ाचे वयसाधारणतः ६-९ मिहने इतके 
असते. ते�ा मुलाने काही �मता गाठायला ह�ात �ा अशा – 

o बाळ डोके आिण मान उ�म प्रकारे ध� शकते.  
o थो�ाशा आधाराने िकंवा �तंत्रपणे सरळ बसू शकते 
o कपाने िप�ाम�े �ची दाखवते.  
o कपाकडे झेपावते.  

 
 

कप आिण चमचे यांचे िविवध प्रकार आिण उपयोग 
याब�ल अिधक मािहतीसाठी प्रकरण १, िवभाग ७ 

म�े वाचा.  

 

 
िविश� आकारा�ा कपाने िपताना कप 

हातात ध�न �ायला िशकणे सोपे जाते.  

 

मुलं �ांचा खास 
म�नचमचा घेऊन �तः 

हाताने खात आहेत. 
 

ही छोटी हाताने जेवता जेवता 
िवश्रांतीसाठी थांबली आहे. 

 

छोटी मुलं �ा��क�ा सीपी कपाने झाकण 
उघडून पीत आहेत. 
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काही मुलं �तः�ा हाताने का जेवत 
नाहीत? 

① श◌ारी�रक: मुलाची शारी�रक कौशल्ये आिण ती 
पूण�पणे वापर�ाची �ाची �मता 

② भाविनक: �तः हाताने जेव�ासाठी प्रो�ाहन देणारे 
�ाचे काही वैय��क अनुभव  

③ वातावरणीय: मुलाने हाताने खा�ासाठी मदत 
करणारे िकंवा �ात अडथळा आणणारे मुला�ा 
भोवतीचे वातावरण  

 

 

 

 

 
कारणे उदाहरणे 

 
शारी�रक 

 

o �तः�न �स्थर बसून खाऊिपऊ शकत नाही.  

o कप िकंवा अ�पदाथ� तोडंाजवळ नेऊ शकत नाही.  

o पदाथा�ला हात लावून बघणे आवडत नाही िकंवा कोणताही पदाथ� समोर 
आला की वास घेऊन बघतो.  

o तोडं,जीभ,गाल आिण दात इ.िगळ�ा�ा िक्रयेत भाग घेणाऱ्या 
अवयवांना दुखापत 

o डाउ� िसंड� ोम, सेरेब्रल पा�ी  , दूचा आजारम�इ�ादी शारी�रक �था 
असते �म�ता . 

o �तः खाताना िकंवा दुसऱ्याने भरवताना वारंवार �ास गुदमरत असेल तर 
खाणे भीतीदायक वाटते.  

 
भाविनक 

 
 

o जे�ा भूक लागली असेल ते�ा जेवायला िमळत नाही. आिण �तःला भूक 
लागलीय हे ओळखता येत नाही.  

o संगोपकाकडून बळजबरीने खायला घातले जाते �ामुळे अ�ावरची वासना 
जाते.  

o जेवताना�ा वेळी काही दुःखदायक अनुभव येतात, �ामुळे जेवण नकोसे 
वाटते.  

o चमचे,भांडी,कप कसे वापरावे हे मिहती नसते �ामुळे खाता येत नाही. 
 

वातावरणीय 
 

 
 

o कप,भांडी वाप�न िकंवा बोटाने खा�ाची संधी आिण पुरेसा सराव 
िमळत नाही. 

o यो� चमचे, कप अशी भांडी िमळत नाहीत.  

o �तः हाताने जेव�ाइतका वेळ मुलांना िमळत नाही.  

o मुलांना भरव�ासाठी िकंवा �तः जेवायला िशकव�ासाठी पुरे�ा ��ी 
नसणे.  



िवभाग १. ८ �तः हाताने खा�ाची मूलत�े  
 

85 

 
�तः जेवणाऱ्या मुलांसाठी काही मह�ाचे घटक 

  

मह�ाचे घटक 
 

�तः जेव�ाची ल�णे 

�स्थती बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारी सरळ बसलेली�स्थती�तःखायला 
यो� 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात.  

o बाळ न झोपता आवडीने हाताने खा�ात गंुगून जाते.  

o (चमचा िकंवा कपाकडे झेपावते, खा�ािप�ासाठी तोडं उघडते इ�ादी) 

o बाळगडबडनकरताशांतपणेखाते . 

भां�ांचा आकार आिण रचना 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o बोटाने खाणे बाळा�ा �मतेनुसार होते . 

o बाळा�ा शारी�रक गरजेनुसार भांडी, चमचे, कप इ .चा आकार आिण रचना असते . 

o मुलं आरामात सहजपणे चमचे, वा�ा, कप वाप�न भां�ातून पदथ� काढू शकतात . 

o बाळ जेवणाबाबत अितसंवेदनशील नसते . गुदमरणे, ताट ढकलणे, चावणे िकंवा तोडं 
िफरवणे असे घडत नाही.  

o भां�ांचा दांडा आिण वजन मुलं ती सहज उचलू शकतील आिण खाऊिपऊ शकतील 
असा असतो.  

पुरेशी संधी 
o बाळाला भांडी वाप�न खा�ासाठीपुरेसा वेळ आिण संधी िमळते . 

o �तः खा�ासाठी पुरेसा वेळ आिण संधी िदली जाते . 

o जेवण साधारणतः तीस िमिनटांपय�त चालते . 

यो� आहार o बोटांनी, चम�ाने खा�ाची तसंच कपाने िप�ाची भरपूर संधी मुलाला िमळते . 

o �तः खा�ाची पुरेशी�मता आली की वेगवेगळे पदाथ� खायला िदले जातात . 

यो� नमुने आिण साहा� 

o भांडी, हात, चमचे, कप वाप�न कसं जेवायचं हे िशकवायला संगोपक �तः बाळाशेजारी 
बसून जेवतो . 

o भांडी, हात, चमचे, कप वाप�न बाळ इतर मुलांसोबतबसून जेवते . 

o बाळा�ा गरजेप्रमाणे संगोपक �ाला �तः जेवायलामदत करतो . 
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�तः हाताने जेवणाऱ्या मुलांसाठी काही सूचना  

स◌ूचना १ मुला�ा वैय��क गरजा आिण �ाची िवकासाची पातळी ल�ात घेऊन �ाला �तः जेवायला िशकवायला सु�वात करावी . 
एकाच वेळेला प्र�के मूलाला �तः हाताने जेवायला आवडेल िकंवाते�तः जेवायला सु�वात करेल असे नाही . 

सूचना २ 

�तः जेव�ासाठी वेळ आिण सराव गरजेचा आहे . 
मूल िवशेष गरज असलेलं असो िक नसो पण �तः जेवायला िशकणे ही एक प्रिक्रया आहे .ती िशक�ाचा एकमेव माग� �णजे 
संगोपकाने मुलाला मदत क�न �तः जेव�ाचा सराव रोज�ा रोज आिण वारंवार देणे  

सूचना ३ 

यो� प�त िनवडणे ही एक वेळखाऊ प्रिक्रया आहे . 
अगदी यो�प्रकारे वाढणाऱ्या मुलासाठीसु�ा �ाला यो� ती प�त िमळेपय�त वेगवेगळे चमचे, कप, �ांचे आकार, रचना, 
बस�ाची �स्थती आिण अ�पदाथ� वाप�न बघावे लागतील .�ासाठी वेळ �ा .बाळ कसा प्रितसाद देतंय याकडे ल� �ा आिण 
�ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 

सूचना ४ 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा कपाने िप�ासाठी मदत करते . 
सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे .�स्थर �स्थती बाळाला �तः हाताने जेवायला िशक�ासाठी 
मदत करते.  

सूचना ५ 

छोटे आिण सावकाश  
�तः जेवायला सु�वात करताना बाळाला अगदी कमी जेवण �ा .ते �ांना सावकाश खाऊ दे .दोघं िमळून जेवण करा .एक 
घास तु�ी भरवा एक �ाला हाताने खायला सांगा .सावकाश पण सात�ाने केलेला सराव नवीन अनुभव दे�ासाठी चांगला 
माग� आहे . 
 
 

सूचना ६: 
चांग�ा आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात . 
�तः जेवायला िशकवताना मुलाशी छान संवाद साधा .गोड बोला .�ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा . 

सूचना ७ 
गोधंळ होणे �ाभािवक आहे . 
�तः जेवायला िशकताना सांडासांड होऊन गोधंळ होणं �ाभािवक आहे .पण असा गोधळ होणे हे चांगले आहे कारण यातूनच 
मूलाला कसं �ायचं, काय खायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते .वेगवेगळे पदाथ� �तः खा�ाचा ते प्रय� करते . 

सूचना ८ 
हे जीवनाव�क कौश� िशक�ाची संधी सव� मुलांना िमळणे हा �ांचा ह� आहे . 
�तः खायला िशकणे हे एक मह�ाचे कौश� मुला�ा जीवनात मोठा बदल घडवते .सा�ा आिण िवशेष गरज असले�ा 
सव�च मुलांना या ऊजा�दायी प्रिक्रयेत सहभागी हो�ाची संधी िमळायलाच हवी . 

 

अंितम िवचार  
�तः जेवायला िशकणे हे आ�ाना�क आहे पण मुलासाठी तो एक अतुलनीय अनुभव आहे. 

जे�ा संगोपक मुलांना हे कौशल्य वाढवायची संधी देतो ते�ा मुले फ� खाणेिपणे याखेरीज बरंच 
काही िशकतात. ती आयु�भरासाठी एक मौल्यवान कौशल्य िशकतात. ही पु��का तु�ी संदभ� �णून 

ज�र वापरा. ल�ात ठेवा- जे�ा काही अडचणी येतील ते�ा इतरांची मदत अव�य �ा. आपले पूव�चे अनुभव, 
आ�ाने, प्र�न, इ�ादी बाबत इतर संगोपक िकंवा गटातील इतर लोकांशी ज�र चचा� करा. यातून तु�ाला तुमची 
सम�ा सोडव�ासाठी यो� आकारा�क माग� सापडेल आिण �ामुळे संगोपक आिण मुलाची काळजी दूर होईल.  
 
 

�तः जेवायला प्रो�ाहन दे�ािवषयी अिधक मािहती वाचा प्रकरण २. ३ आिण ४ म�े.  
�तः जेवायला िशकव�ासाठी काही कल्पक उपाय तु�ाला वाचायला िमळतील 

प्रकरण ९ल म�े .  


