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िवभाग १. ७ : कपाने िप�ाची मूलत�े  
 

 
कपाने िपणे �णजे काय? 

वया�ा पिहल्या वषा�त चम�ाने खा�ाचा अनुभव घेतल्यावर पुढची पायरी �णजे कपाने िपणे. ब�तेक मुलांसाठी 
६ ते ९ मिह�ा�ा वयात कप वापरायला सु�वात केली जाते. यासाठी हे वय मह�ाचे आहे कारण याच वयात मूल 
रांगायला िशकते. रांग�ामुळे मुलाचे शरीर, खांदेआिण मानेतली ताकद वाढते. आिण �ामुळे कपाने िप�ासाठी 
जब�ाचे �ायू पण तयार होतात. आ�ापय�त मुलांना चम�ाने खा�ाची सवय पण झालेली असते आिण ती कपाने 
िप�ाची तयारीच असते. शरीरातील सव� भाग आिण �ांचा िवकास एकमेकांशी कसा जोडलेला असतो याचं हे 
उ�मउदाहरण आहे.  
 

कपाने िप�ाचे मह� काय ? 

कपाने िपणे हे अ�ंत मह�ाचे आहे कारण- 

①  बाळा�ा त�डाच्या �ायंूची क्षमता वाढवण्यासाठी ह ेआवश्यक आह.े  
②  चघळणे, हात आिण बोटं वाप�न �तः खाणे िशक�ाचे कौशल्य िमळावयाला हे मदत करते.  
③  या न�ा अनुभवाची मजा घेताना मूल आिण संगोपक यां�ात छान नातं िनमा�ण होऊ लागतं.  

 
 

कपाने िप�ाचे फायदे 
 

वण�न )कसे िदसते( 

चेहऱ्या�ा �ायंूची कौशल्ये  

 

o कपाला आधार देताना ओठ आिण जबडा �स्थर कसे ठेवायचे हे मुलाला िशकवते.  
o बाळ पेयासाठी जीभ मागे कशी �ायची हे िशकते 
o पेया�ा प्रमाणानुसार िकती तोडं उघडायचं हे मुलाला िशकवते.  
o ओठ, गाल ,जीभ आिण जबडा वाप�न जा� वेगाने येणाऱ्या पेयाला कसे 

थोपवायचे हे बाळ िशकते.  

जािणवांचा िवकास  

 

 

o मुलाला पेया�ा घोटाचे वेगवेगळे आकार िनयंित्रत करायला िशकवते.  
o वेगवेग�ा चवीची, वासाची आिण घनतेची पेय िपऊन बघ�ाची संधी मुलांना 

िमळते.  

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 . ) 
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कपाने िप�ाचे यो� वेळापत्रक : कपाने िप�ाची पुढची पायरी 

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

 
कपाने �ायला िशकवणे ही एक प्रिक्रया आहे आिण ितला सराव आिण वेळ दे�ाची गरज 
आहे .साधारणतः मुलं ३-४ वषा�ची झा�ावर कपाने िप�ात अगदी पारंगत होतात .याचाच 
अथ� असा की अजून काही काळ �ांना संगोपका�ा आधाराची गरज लागेल .धीर धरा . 

 
कपाने �ायला िशक�ासाठी उपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े िवकिसत होतात याची मािहती 
खाली देत आहोत.  
 

वाढीचे वय वाढती कौशल्ये 
६ मिहने संगोपका�ाहातातल्याकपातूनबाळ पेयाचे घोट घेऊ शकते.  

१२ मिहने मूल हातात कप ध�न सांडत सांडत का होईना �तः िपते.  

२०-२२ मिहने मूल छोटा कप एका हातात ध� शकते.  

३० मिहने पातेल्यातून पेय कपात ओतू शकते.  
 

 

 

 

 

 

 
 

छोटा मुलगा �तः�ा हाताने  
कपातून िपतो आहे. .  
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कपाचे प्रकार 

कप वेगवेग�ा आकाराचे आिण रचनेचे असतात. 
बाळा�ा चेहऱ्या�ा �ायंूचा िवकास, �ाची 
िवकासा�क आिण शारी�रक गरज आिण तोडंाचा 
आकार यावर �ाला कोणता कप यो� ठरेल हे 
अवलंबून असते. मुलासाठी कोण�ा प्रकारचा कप 
यो� ठरेल हे तोच संगोपकाला सांगेल.  
 

 
 
 

 

कपाचे प्रकार – उघडे, झाकण असलेले आिण नळी असलेले  
कपाचे िविवध प्रकार असतात. साधे उघडे, िकंवा चोचीसारखं झाकण असलेले आिण 
नळीने ओढून िपता ये�ाजोगे.  
 
 
 
उघडा कप– याला झाकण नसते. या कपातून िप�ासाठी तोडंा�ा �ायंूचे कौशल्य 
अिधक असावे लागते. तोडंाचा प्र�ेक भाग यासाठी वापर�ाची गरज असते आिण 
यामुळे मुलाचे तोडंाचे �ायू अिधक बळकट होतात.  
 

 

झाकण असलेले कप–या कपाला चोचीसारखा भाग असलेले झाकण असते .ते 
सोयी�र असतात कारण �ातून पेय सांड�ाची शकयता कमी असते आिण कुठेही नेता 
येतात .तरीपण उघडा कप वाप�न जी कौश�े िशकता येतात ती या कपामुळे िमळत 
नाहीत . 

 
 
नळी असलेले कप– या कपाला नळी असते आिण  
�ां�ा झाकणानुसार�ांचे िविवध आकार असतात. तोडंा�ा �ायंूची कौशल्ये 
वाढवायलातेयो� पया�य आहेत आिण झाकण असल्याने ते वापरायलाही सोयीचे 
असतात.  
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कपाची रचना – 
कान िकंवा हँडल असणारे, साधे गुळगुळीत, िविश� रचनेचे कप 
कपा�ा िविवध रचना असतात. �ांना एक िकंवा दोन कान (हँडल) असू शकतात. हँडलिशवाय साधे गुळगुळीत कप 
असतात. िकंवा िपणे सोपे जावे �णून िविश� आकार िदलेले कप असतात.  
 
साधे कप– हँडलिवरिहत असलेले हे साधे कप कुठेही सहज उपल� होतात .तोडंाची आिण हातांची कौश�े उ�म 
असणाऱ्या मुलांसाठी ते उपयु� असतात . 
 
कानिकंवाहँडल असणारे कप- कपाने िपताना �ांना काहीतरी ध�न िप�ाची सवय असते अशा िवशेष गरज 
असले�ा मुलांसाठी यो� असतात . 
 
िविश� आकाराचे कप- कप तोडंाला लावून मागे झुकून िपता न येणाऱ्या मुलांना डोके आिण हनुवटीला आधार देणारे 
िविश� आकार िदलेले कप उपयोगी असतात .मुलांना कपाने िप�ाम�े मदत करणाऱ्या संगोपकांसाठी सु�ा ते 
उपयु� आहेत .या कपातून पेय बाहेर सांडत असेल तर सहज िदसते .�ामुळे िप�ाचा वेग आिण घोटाचे प्रमाण 
िनयंित्रत ठेवायला मदत होते . 

 
कप िनवडताना �ाचा आकार आिण रचना मुला�ा हाताला आिण �ा�ा इतर 
शारी�रक गरजांना सुयो� 
 
 

 

डावीकडून उजवीकडे  
कानाचा कप, 

साधा कप,िविश�  
आकाराचा कप  

 

 

मुलांसाठी कप िनवडताना �ांना िविवध प्रकारचे कप देऊन आव�क तो सराव �ावा 
 आिण यो� तो कप िनवडावा 
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कपाचा आकार – मोठा आिण लहान  
कप िविवध आकाराचे असतात. मूल �तः हाताने 
कप ध�न िपते आहे का �ाला संगोपक कपाने 
पाजतो आहे यावर �ा�ासाठी कोणता कप यो� 
ठरेल हे अवलंबून असते.  
 
मुलांसाठी असलेले छोटे कप धरणं संगोपकाला 
कठीण जातं तर �तः हाताने िपणाऱ्या मुलांसाठी 
मोठा कप हातात धरणं, उचलणं आिण तोडंापय�त 
नेऊन िपणं अवघड होऊ शकतं.  

 
 
कपाने िपणाऱ्या मुलाला सु�वातीला जो कप यो� वाटेल तो िनवडा . 
 
 

कपाचे िज�स- काच, िसरॅिमक, �ा��क, कागद; जड िकंवा 
हलके  
काच, �ा��क, िसरॅिमक, कागद असे िविवध पदाथा�चे कप असतात. कधी 
कधी मुलांना िविश� गो�ीची आवड िकंवा गरज असू शकते.  
काच आिण िसरॅिमकचे कप – हे कप जा� िटकाऊ असतात. पण 
संवेदनशील बाळां�ा तोडंाला �ांचा थंड आिण कडक �श� नकोसा होऊ 
शकतो. हे कप जड असतात आिण बाळाने जर ते चावले तर �ा�ा 
िहर�ांना आिण दातांना दुखापत होऊ शकते 
�ा��क आिण कागदाचे कप-�ा��कचे िकंवा कागदाचे कप वजनाला 
हलके असल्याने मुलांना आरामात नीट पकडता येतात पण ते िततके 
िटकाऊ नसतात. कप ओठांनी पकड�ाची सवय असलेल्या न�ाने कपाने 
िपणाऱ्या मुलांसाठी ते यो� नसतात.  

 
 
 

मुलाला कपाने सुरि�तपणेआिण सहज िपतायावे �णून संगोपकाने मुला�ा 
शारी�रक आिण मानिसक गरजा भागवू शकेल असे कप िनवडावे . 
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कप कसे धुवावे आिण कधी बदलावे  
नवीन कप वापर�ाआधी ते साबणा�ा गरम पा�ात िकंवा िडशवॉशरम�े धुवावे. प्र�ेक िप�ानंतर कप धुतलाच 
पािहजे. मुलासाठी धोकादायक ठरतील असे खूप वापरलेले कप लगेचच बदला.  
 

पिहल्यांदा कप वापरायला िशकणाऱ्या मुलांसाठी काचेचे िकंवा धातूचे कप वाप� नका. असे कप 
मुला�ा िहर�ांना, दातांना धोकादायक ठ� सतात. ते जर तोडंात फुटले ते जखम होऊ शकते 
आिण कपाने िप�ाचा अनुभव मुलासाठी नकारा�क ठ� शकतो. �णून मुलांसाठी सुरि�त आिण 
नरम असे �ा��कचे कप वापरा.  

 

कपाने िप�ा�ा काही सामा� सूचना  

①  पायरी १: बाळ जे�ा शारी�रक �ष्�ा स�म होईल ते�ाच �ाला कपाने पाजायला सु�वात करा. (मान 
आिण डोके सरळ ठेवून उठून बसणे, यो� वयाचे मूल कप आिण पेय आहारात �ची दाखवत असेल तर) 

②  पायरी २: बाळाला कपाने िप�ात काही अडचण येत असेल तर सुरवातीला ओळखी�ा चवीचे मऊ, 
पातळसर पेय कपाचा काठ ओठाला लावून चाखावा.  

③  पायरी ३: बाळा�ा तोडंापासून कप आिण पेय �ाला िदसेल असा लांब धरा. �ाने तोडं उघडून �ायची 
तयारी दाखवू दे.  

④  पायरी ४: कप बाळा�ा खाल�ा ओठावर टेकवा. थोडासा वाकडा क�न छोटा घोट �ाला पाजा.  
⑤  पायरी५: गाल, ओठ, जीभ वाप�न बाळाला कपातून पेय ओढून घेऊ दे.  

 

  

 

लहान मुलगी �ा��क�ा उघ�ा कपाने 
िपते आहे.  
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o जर मुलाला कपाने िपणेआवडत नसेल तर बळजबरीने �ा�ा तोडंात कप कोबूंनका. �ाला िप�ाब�ल 

नावड िनमा�ण होईल.  
o मुला�ा उघ�ा तोडंातून थेट �ा�ा िजभेवर पेय ओतू नका. ही यो� प�त नाही.  

 
o कप खूप वर ध�न भराभरा पाजू नका. मुलाला भरभर िपता आले नाही तर पेय बाहेर येऊ शकते.  
o बाळा�ाओठाव�निकंवातोडंाव�नपेयिनपटूनका. तेचांगलेवाटतनाहीआिण अशाने बाळ कपाने �ायला 

नकारदेईल.  
 

ल�ात ठेवा  - बाळ �तः�न कपधरायचा प्रय� करत असेल तर ज�रक� दे .कप 
तोडंाकडे ने�ाचा प्रय� क� दे . 

बाळ खाताना अ�� झाले तर होऊ दे .िशक�ा�ा प्रिक्रयेचा तो भागच आहे . 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ही छोटी िविश� आकारा�ा कपाने कसे 
�ायचे हे िशकत आहे. 
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कपाने पाजताना ल�ात घे�ाचे मह�ाचे घटक 

 

 

�स्थती बाळा�ा गरजेप्रमाणे 
असणे 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारीसरळ बसले�ा �स्थतीकपाने �ायला 
यो� 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात . 

o बाळ न झोपता आवडीने कपाने िप�ात गंुगून जाते . 

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

o बाळगडबडनकरताशांतपणेिपते . 

कपाचा आकार आिण रचना 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o कप बाळा�ा ओठावर अगदी आरामात बरोबर बसतो . 

o बाळ सहजतेने कपातले पेय फारसे काही न सांडता िपऊन टाकते . 

o कपाचा प्रकार यो� असेल तर बाळ गुदमरणे, कप ढकलणे, चावणे िकंवा तोडं िफरवणे असे 
घडत नाही.  

o कपाचे वजन आकार आिण रचना बाळ आिण संगोपक दोघांनाही धरायला हलके आिण सोपे 
जाते .बाळ कपाने �ायला िशकत असताना कप धरणे, उचलणे आिण तो तोडंाकडे नेणे 
�ाला सोपे जाते . 

यो� गती 

o बाळाने घोट घे�ासाठीसंगोपक पुरेसा वेळ कपतोडंात ठेवतो . 

o एक घोटिद�ावर तो िगळून होईंपय�त संगोपक थांबतो . 

o संगोपक बाळाला एका वेळेला एकच घोट देतो . 

o िपणेसाधारण ३० िमिनटांपय�त चालते . 

यो� पेय 

o पिह�ांदा कपाने �ायला िशकताना बाळाला सावकाश जाणारे दाट पेय �णजे दही िकंवा 
दूध िदले जाते . 

o कपाने िपता येऊ लाग�ावर वेगवेगळे पातळ पेय हळूहळू िदले जाते . 

o बाळ �तः�ा हाताने कप ध�न िपऊ लागले की घ�सर पदाथ� िदले जातात . 

o पातळसर पेय िपताना बाळाला खोकला येत असेल िकंवा �ासगुदमरत असेल तर घ� पेय 
िदले जाते . 

घोटाचा यो� आकार 
o कपाने िप�ा�ा सु�वातीला छोटे छोटे १/२घोट देतो . 

o बाळाला कपाने चांगले िपता येऊ लागले की मोठे घोट िदले जातात 

मह�ाचे घटक कपाने यश�ीपणे पाज�ाची ल�णे 
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प्र�ेक मुलासाठी कपाने िप�ासाठी काही सूचना  

 

स◌ूचना १ 

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

सूचना २ 

 
कप िनवडताना बाळा�ा �मतेनुसार िनवडा 
कप ि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 
 
कपाने यो�प्रकारे िप�ासाठी वेळ आिण सराव गरजेचा आहे . 
कपाने �ायला िशकणे ही एक प्रिक्रया आहे .ती िशक�ाचा एकमेव माग� �णजे रोज वारंवार कपाने िप�ाचा सराव करणे . 

सूचना ४ 

 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा कपाने िप�ासाठी मदत करते . 
कपाने िपताना 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�ा घोटाने सु�वात करा 
कपाने �ायला सु�वात करताना छोटे छोटेघोटसावकाश पाजा .िजतके छोटे घोट आिण िजतकं सावकाशपणे पाजले जातील 
िततके ते मुलालासुरि�तपणेआिण सहज िपता आिण िगळता येतील .जे�ा बाळकपाने �ायला सु�वात करेल ते�ा 
�नपान आिण बाटलीने दूध िपणे चालूच ठेवायचे ल�ात ठेवा . 

सूचना ६ 

 
चांग�ा आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात . 
कपाने पाजताना मुलाशी छान संवाद साधा .गोड बोला .�ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा . 
 

सूचना ७ 

 

गोधंळ होणे �ाभािवक आहे . 
कपाने िपताना गोधंळ उडू शकतो .पण असा गोधंळ होणे हे चांगले आहे कारण यातूनच मूलाला पेय कसं आहे, ते कसं 
�ायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते .वेगवेगळे पदाथ� �तः िप�ाचा ते प्रय� करते . 
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अंितम िवचार  

पेय िपणंही मुलासाठी अितशय सुखद जाणीव असते. पण कधी ते अडचणीचं हीहोऊ शकतं. कपाने 
िप�ासाठी बाळ स�म झाले आहे का आिण �ाला कोणता कपयो� ठरेल हे शोधून काढलं तर कपाने िपणं 

आनंदाचं आिण यश�ी होऊ शकतं. जे�ा काही अडचणी येतील ते�ा इतरांची मदत �ा. आधीचे अनुभव, आिण 
सम�ांब�ल इतरांशी चचा� केल्यास लवकर िनराकरण होऊ शकेल आिण संगोपक आिण मुलाचा त्रास कमी होऊ 
शकेल.  
 

बाळ कपाने िप�ायो� होणे, �ालाकपाची ओळख क�न देणे आिण कपाने�ायला उद्यु� करणे 
यािवषयी अिधक मािहती जाणून �ा प्रकरण २ आिण ३ म�े.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


