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ಈ ಮ� ���  �ಗ�ಕ���� � ಮ��  �� 
ಹ���ಂದ ಬಳ��� �� �ಂ� �ೕ�ಸ� � 
���� �. 

9ಎಲ್1: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಕರಪತ�ಗಳ� ಸ�ನ�ಾನ ಸಲ�ೆಗಳ� 

�ಶು �ಾನು ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� �ದ� ಎಂದು �ೋ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ಶುಗಳ� ತಮ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಎಂದು  �ೋ�ಸಲು ಹಲವ� ��ಷ� ��ೆ�ಗಳನು� (ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆಗಳನು�) ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

ಮಗು�ನ �ಾಲು�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಯಶ�� ಸ�ನ��ಾನ�ೆ� ನಂಬ�ಾಗದಷು� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಹ��ಾ��ೆ 

ಎಂಬ ಆರಂ�ಕ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ಾಯಂ�ರು ಗಮ���ಾಗ, ಸ�ನ��ಾನವ� �ೆಚು� ಸುಗಮ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಮಗು �ೋ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� : 

⇒ �ೈಯನು� �ಾ� ಹ��ರ ತರುವ�ದು

⇒ �ೈ�ೆರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೈಯನು� �ೕರುವ�ದು

⇒ �ಾ� ಮತು� �ಾ��ೆಗಳ ಚಲ�ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ�ದು

⇒ ರೂ�ಂಗ್(ತು�ಗಳ� / �ೆ�ೆ�ಗಳನು� ಮು���ಾಗ ತ�ೆಯನು� ಬ��ೆ �ರು�ಸುವ�ದು)

⇒ ಸೂಕಷ್��ಾಗುವ �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ�

⇒ �ೆ��ದ �ಾಗರೂಕ�ೆ

⇒ ಕಣು�ಗಳ ಸ�ಲ� �ೆ�ೆಯು��ೆ

⇒ �ಾ�ದ �ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ೋಳ�ಗಳ�, �ೈ �ೆರಳ�ಗಳನು� ಮಡಚುವ�ದು

ಮಗು ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಳ�ವ�ದು. ಇದ��ಂತ ಮುಂ�ೆ 

ಅದು ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಅದನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ 

�ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು ಅ�ೆ�ೕ. 
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ಮಗು��ೆ ಸ�ನ�ಾನ �ಾ�ಸಲು �ದ��ೆ ಸಲ�ೆಗಳ�

1 7ಹಂತಗಳ� �ವರ�ೆಗಳ� (ಇದು �ೇ�ೆ  �ಾ�ಸುತ��ೆ )  

①  �ಪ�ಲ್ ಮೂ�ನ ಹ��ರ ತರುವ�ದು 

o ಮಗು�ನ ಮೂಗು ಸ�ನದ ��ೆ�ೊ��ನ

(�ಪ�ಲ್ ಹ��ರ ತ��)

o ಇದರ ನಂತರ, ಮಗುವನು�

��ೆ�ೊಟು�ಗ�ಂದ 2.5-7.5 �ೆಂ (1-3 ಇಂಚು)

ದೂರ ಸ��.

② ತ�ೆಯನು� �ಲ್� �ಾಡುವ�ದು 

o ನಂತರ, ಮಗು�ನ ತ�ೆಯು ಸ�ಲ� �ಂದ�ೆ�

ಓ�ೆ�ಾ��.ಇದು ಮಗು��ೆ �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಅವ�ಾಶ �ೊಡುತ��ೆ.

o ��ಾನ�ಾ� ಸ�ನ�ೆ� �ಾ� ಇಡುತ��ೆ

③ ಕು�ಸಲು ಆರಂ�ಸುವ�ದು 

o ನಂತರ �ಶುವ� ಸ�ನ�ೆ� ಅಂ��ೊಂಡು �ಾಲು

ಕು�ಯಲು ಆರಂ�ಸುತ��ೆ.

o ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯಲು ಆರಂ��ಲ��ೆಂದ�ೆ

ಮ�ೆ� ಈ ಹಂತಗಳನು� ಪ�ನ�ಾವ���.
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ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದು: ತು� ಪ��ೋದ�ೆ 

�ೆಲ��� �ಶುಗ��ೆ ��ೆ�ೊಟು� ಬಳ� ತು�ಗ��ೆ ಮೃದು�ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ �ೕಡುವ (ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ�) ಅಗತ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

�ಾ�ಪಕ�ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ೕರು��ೆಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ. ಇದನು� ತು� ಉ�ೆ�ೕಜನ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

��ೇ�ಶನಗಳ�: 

① ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು��ೆ ��ೆ�ೊಟು�ಗಳನು� ಲಘ��ಾ� ಸ����, ಅದನು�

��ಾನ�ಾ� ಪಕ��ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ಕ�ೆ�ೆ ಸ��. ಇದು ಮಗುವ� �ಾ�

�ೆ�ೆಯಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ.

② ಮಗುವ� ತನ� �ಾ�ಯನು�  �ೆಚು� ಅಗಲ�ಾ�  �ೆ�ೆಯಲು �ಾ��.

③ ಮಗು  �ಾ� �ೆ�ೆದ ನಂತರ, ಮಗುವನು� ��ಾನ�ಾ� �ಮ� ಕ�ೆ�ೆ

ಸ���ೊ��, ಇದ�ಂದ ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯಲು ಸುಗಮ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮಗು�ನ ಹ��ರ ಸ�ನವನು� ತರುವ ಬದಲು ಮಗುವನು� �ಮ� ಬ��ೆ ತ��. 

ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದು: �ನ�ಲು �ೕರುತ��ೆ�ೕ? ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�� �ೕರುತ��ೆ�ೕ? 

�ಶುಗಳ� �ೕಷ�ೆ�ಾ� (�ೌ��ಕ �ೕರು��ೆ) ಸ�ನ��ಾನವನು� ಬಳಸುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ಶುಗಳ� ಸ�ನ��ಾನವನು� ಆ�ಾಮ�ಾ�� ಬಳಸು�ಾ��ೆ 

(�ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆ) ಇ�� ಅವರು ಎ�ೆ�ಾಲು ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಣ��ಾಗಲು ಪ�ಯ��ಸುವ��ಲ�. �ೕರು��ೆಯು ಶ��ಯುತ�ಾದ 
ಚಲ�ೆ�ಾ�ದು� ಅದು �ಶುಗಳ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ, �ೊ�ೆ�ೆ ಅವರನು� �ಾಂತ ಮತು� 
ಸಂ�ೋಷ�ಾ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಶುಗಳ� ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� �ೌ��ಕ ಮತು� �ೌ��ಕವಲ�ದ �ೕರು��ೆಯನು� 

ಬಳಸುವ�ದು ತುಂ�ಾ �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ. ಈ ವ��ಾ�ಸವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಮಗು �ಾ�ಾಗ  ಆ�ಾರ�ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಗ 
ಸಂ�ೋಷ�ಾ�� �ೕರು���ೆ ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ.

 

 

��� �ಂಶ�ಳ�  �ೕ��� (�):  

ದವ� �ಂದ��  ಮ��  �ಂದ��  (�ಕರ್
ತರಹದ) ಚಲ�ಯ��  ಚ��ತ� �. 

��� �ಂಶ�ಳ�  �ೕ��� (ಬ):  

ದವ� �ಂದ��  ಮ��  �ಂದ��  (�ಕರ್
ತರಹದ) ಚಲ�ಯ��  ಚ��ತ� �. 
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�� ಮ��  �� ತಮ�  ನವ�ತ ��ಗ�ಂ�� ಚಮ���  ಚಮ� �ಪಕ� 

ಅ�� ಸ ���� ಮ��� �ಂ� �ಂತ� ನ �ೕ�ತ� �. 

ದವ�ೆ �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� (�ಸ�ನ್ ತರಹದ) ಚಲ�ೆಯ�� ಚ�ಸುತ��ೆ

ಒಂದು ಮಗು ತನ� �ಾ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ�ೆ ಹ��ರ�ಾ��ಾ�ಗ ಮತು� ಅವರ ಚಮ�ವನು� ಸ�����ಾಗ, ಅದು ನಂಬ�ಾಗದಷು� 

�ಾಂತ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನ �ಾಡಲು �ದ��ಾಗಲು ಸಹ ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಚಮ��ಂದ ಚಮ��ೆ� ಸಂಪಕ� (ಇದನು� 

“�ಾಂಗರೂ �ೇರ್” ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಎಂದ�ೆ �ಾ� ಅಥ�ಾ ತಂ�ೆ  ಮಗುವನು� ತಮ� �ೆತ��ೆ  ಎ�ೆಯ �ೕ�ೆ ���ಟು��ೊಳ���ಾ��ೆ.

�ೊಸ �ಶುಗಳ� ತಮ� �ಾ�ಯ ಗಭ�ದ �ೊರ�ೆ �ಾ�ಸಲು �ೊಂ��ೊಳ�ಲು ಇದು ಅದು�ತ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಅಗತ��ರುವಷು� �ಾ� 

ಇದನು� �ಾಡಬಹುದು, ಮತು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ನವ�ಾತ �ಶುಗ��ೆ ಇದು �ೆಚು� ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ��ೆ. 
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9 ಎಲ್ 2: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಕರಪತ�ಗಳ� �ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಂವಹನ 

ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ ��� ಮಕ� ಳ �ವಹನ15 

�ಕ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಬಯ�ೆಗಳನು� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� ಸಂವಹನ �ಾಡಲು ಹಲವ� �ಾಗ�ಗಳನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ. ಶಬ�ಗಳ�, 

�ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಮುಖದ ಅ�ವ���ಗಳನು� (ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಎಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ) ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ, �ಾವ� �ನ�ಲು �ದ� ಇರುವ 

ಮತು� ಸಂ�ಾದಗಳನು� ಆನಂ�ಸುವ ಮತು� ಅವ��ೆ ��ಾಮ �ೇ�ಾ�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ� ತುಂ�ರುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ 

��ಸು�ಾ��ೆ. ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ�. ಮಗು  �ಾತ�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಮಕ�ಳ ಅಗತ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು���ಾಗ ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� 

ಸಂವಹನ �ೆಚು� ಯಶ���ಾಗುತ��ೆ. ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಮತು� �ಮ� ಆ�ೈ�ೆಯ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ಮ� ಪ�����ಗಳನು� 

�ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡಲು ಈ �ಾಟ್� ಮತು� �ೕ�ೋಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ� ಬಳ�. 

�ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ ಮತು� ಇತರ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಸೂಕಷ್��ಾ��ೆ. ಈ �ೈ��ಯ�� ಹಂಚ�ಾದ ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ೕ��ೆ: 

① �ೊಡ���ೊಳ����ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� – "�ೆ� ಟು �ೋ" ಸೂಚ�ೆಗಳ�

② �ೊಡ���ೊಳ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� – “�ೆ� ಟು �ೆ�ೕಕ್” ಸೂಚ�ೆಗಳ�

�ಡ����� ��ಯ  �ಚ�ಗ� �ಡ���ಳ� ದ  �ಚ�ಗ� 

o ಕಣು�ಗಳ� ಪ��ಾಶ  ಮತು� ಅಗಲ�ಾಗುವ�ದು

o ಹುಬು�ಗಳ� ಮೃದು�ಾದರೂ ಎತ�ರ�ೆ� ಏ�ಸುವ�ದು

o ಮುಖದ �ೊಳಪ�

o ನಗು��ರುವ

o ಇತರರನು� �ೋಡುವ�ದು

o �ಲ �ಲ ನಗುವ�ದು

o ಕೂ�ಂಗ್ ಮತು� ಬ��ಂಗ್ (ಸಂ�ೋಷದ ಶಬ�ಗಳನು�

�ಾಡುವ�ದು)

o �ೕ�ಂಗ್ ಶಬ�ಗಳ� (�ೕರು��ೆ, ತು�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ

�ಾ��ೆಯನು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು)

o ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಮತು� ಆ�ಾರ

ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಕ�ೆ�ೆ �ರು�ಸುವ�ದು

o �ಾ��ೆ �ೈ ಒಯು�ವ�ದು

o ಗಲ�ದ ಅ�ಯ�� �ೈಗಳ�

o �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈ

o �ೈಗಳ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� �ೆರಳ�ಗಳ� ಸ�ಲ�ಾ�

�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವದ ಕ�ೆ�ೆ

ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳನು� ತಲುಪ�ವ�ದು

o ನಯ�ಾದ, ��ಾನ�ಾದ �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗಳ� (ಜ��,

���ಾ�ರುವದು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯುತ�ರುವ��ಲ�)

o ಮಂದ�ಾ� �ಾಣುವ ಕಣು�ಗಳ� ಮತು� ಮುಖ

o ಉ��ದ ಅಥ�ಾ ಇ�ದ ಹುಬು�ಗಳ�

o ಮುಖದ ಕ�ೋರ�ೆ (ಗಂ�ಕು�ವ�ದು), ಕು�ಯುವ�ದು, ಅಳ�ವ�ದು

o ಸುಕು�ಗ��ದ ಹ�ೆ

o ಕಣು�ಗಳನು� �ಟು�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ���ಾ� ಮುಚು�ವ�ದು

o ಇತರ�ಂದ ದೂರ �ೋಡುವ�ದು

o ತು� ಸಂ�ೋಚನ (ತು�ಗಳನು� ಒ���ೆ ���ಾ� ��ಯುವ�ದು)

o �ೇಗ�ಾ� ಉ��ಾಡುವ�ದು

o �ೆ��ದ �ೕರುವ ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಚಲ�ೆಗಳ�

o ಗ���, ಗುಸುಗುಸು

o �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ತ�ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ದು, ಉಗುಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಂ�

�ಾಡುವ�ದು

o ಆಕ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಕ���ೆ

o ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುವ�ದು

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ ಮತು� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ�ಂದ ತ�ೆ ಮತು� �ೇಹವನು� �ರು�ಸುವ�ದು

o ��, ಕಣು� ಅಥ�ಾ ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ �ಂ�ಾಗ�ೆ� �ೈ ಒಯ�ವ�ದು.

o �ೈಯನು� ಅ�ಾ��ಸುವದು  (�ೈಗ�ಂದ “ಇಲ�” ಸಂ�ೇತ)

o ಒ���ೆ �ೈಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದು

o �ೆರಳ�ಗಳನ� �ಸ��ಸುವ�ದು

o ಸ�ಂತ ಬ�ೆ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೇಹವನ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು

o �ೆ�ೕ / �ೇಬಲ್ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೋಳ�ಗಳನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ�

�ೕಸುವ�ದು
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o ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರನು� ದೂರ ತಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಎ�ೆಯುವ�ದು

o �ೋಳ�ಗಳ�  ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲುಗಳ� �� ��ಯುವದು ಮತು� ದೂರ ತಳ��ವ�ದು

o �ಾಲು ಒ�ೆಯುವ�ದು

o �ೆವಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ದೂರ �ೋಗುವ�ದು

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೇಗ�ೆ ���ಸುವ�ದು

�ಡ����� ��ಯ �ಚ�ಗ� :

�ಖದ �ಳ�        ಪ� �ಶ�ನ�ದ, ಅಗಲ�ದ ಕ�� ಗ� 

ನ��� �ವ ಮ��  ��� �ಒ�� ವ ��ಂದ ���  ಆ���ರರ ಕ�� ತ� 
������ 

�ೊಡ���ೊಳ����ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮಗು��ೆ ಹ��ಾಗು���ೆ ಮತು�  ಅದು ���ಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು 

�ದ��ಾ��ೆ. 

ಒಂದು ಮಗು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ���ಾಗ, ಅದು ಆ�ಾರ �ೇ�ಸಲು ಮತು� ಪರಸ�ರ ���ಯನು� �ೕಡಲು 

ಅದು �ಮ�ೆ ��ೕನ್ �ಗ�ಲ್ �ೕಡು���ೆ ಎಂದಥ�. . 

ಇತರರ��  �ೕ��� 
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�ಡ���ಳ� ದ �ಚ�ಗ� 

ಮಗುವ� �ಾನು ಹ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಳ�ವ�ದು. ಮಗು ಅಳ�ವ�ದ��ಂತ 

ಮುಂ�ೆ ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಸಮಯದ�� ಮಗು 

�ಾಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕವ� ಸುಲಭ�ಾ� ���ಸಬಹುದು. ಮಗು�ನ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗಮ�ಸು��ೕ�. ಗ��ಾರದ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನ�ಲ�.

ಅ�ವ ಅಥ� ���ೕ� 
�ಖ 

�ೊಡ���ೊಳ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪರಸ�ರ ���ಯು ಅ��ಾದ 

ಪ��ೋದ�ೆಯ ಸಂ�ೇತಗ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುತ��ೆ. 

ಒಂದು ಮಗು ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೋ���ಾಗ, ಅದು ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ�ದನು� ���ಸಲು, ಅದ�ೆ� ��ಾಮ 

�ೕ� ಮತು� �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಸೂ�ಸು���ೆ ಎಂದಥ�. ಈ ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ ಅನು� �ೋ�).  

�ರ�ಗಳ �ಸ� ರ� ಆಕ���� 

ಸ� � �ಗಳ��  
������ �� 

ತ� ������ ಮ��  ��� ಗ�� ದ 
ಐ�� ೕ 

��� ಗ�� ದ ಐ�� ೕ ಮ��  �ಗಳ��  
��� ����ಂ� �ೕ��� 
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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 �ಾ��ೊ�. 
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9 ಎಲ್ 4: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ ಕರಪತ�ಗಳ� �ಾ��ಕ ಪ��ೕಲ�ೆಗಳ� 

0-6 �ಂಗ�ಗ� ಮ��  ಅದ�� ಂತ ��� ನ  ವಯ�� ನ  ಮ��ನ  �ಕ �ಸ�
�ೕ�ಂಗ್

�ಶು��ೆ ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� �ೆ��ಸಲು 0-6 �ಂಗಳ 

ವಯ��ನ �ಶುಗ��ೆ �ಾಲು�ಸು�ಾಗ ಈ �ಾ��ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಅನುಸ��. 

0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ ಒಂದು ಮಗು:

 ತ�ೆ �ೇಂ��ೕಕೃತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಮಧ� �ಾ�ನದ���ೆ 

 �ೇಹವ� ಸುತು�ವ�ೆಯುವ�ದು 

 ಗಲ�ವನು� ಸ�ಲ� ಮುಂದ�ೆ� �ಾ�ದಂ�ೆ ಇರುತ��ೆ. 

 ಭುಜಗಳ� �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದುಂ�ಾ�ರುತ��ೆ 

 �ೇಹವನು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ �ೇಹ, �ೋಳ�ಗಳ� ಮತು� ಎ�ೆ ದೃಢ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ 

 �ೊಂಟವ� ಅವರ ತ�ೆ �ಾ�ನ�ಂತ ಕ���ಾ�ರ�ೇಕು 
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0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗು�ನ �ೆಕ್ �ಸ್� ��ಂಗ್

ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� �ೌಕಯ�ವನು� �ೆ��ಸಲು 

6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡು�ಾಗ ಈ �ಾ��ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 
ಅನುಸ��. 

0-6 �ಂಗಳ�ಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಗುವ� :

 �ೊಂಟವ� 90-���ಗಳ�� ಇರ�ೇಕು  ಮತು� ತ�ೆ�ಂತ ಕ�� ಇರ�ೇಕು

 �ೇಹ  �ೆಟ��ೆ ಇರ�ೇಕು ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೇಹ ಅಥ�ಾ ಕು���ಂದ �ೆ�ಾ�� �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು - ಮುಂದ�ೆ�, �ಂದ�ೆ�

ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ಬ��ೆ �ಾಲ�ಾರದು 

 ಭುಜಗಳ� ಮಟ� ಮತು� ಮುಂದ�ೆ� ಇರ�ೇಕು

 ತ�ೆ �ೇಂ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಮಧ� �ೇ�ೆಯ��ರುತ��ೆ, ಗಲ�ವ� ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� ತಟಸ��ಾ�ರುತ��ೆ.

 �ಣ�ಾಲುಗಳ� 90 ��� �ೋನದ��ರ�ೇಕು

 ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗುವನು� ���ಾಗ ಮಗು�ನ �ಾದಗಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಸ��ಾ� �ಲ��ೇಕು.
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9L.5: ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗ��ೆ �ಾ�ಂ�ೌಟ್ಗಳ� - �ೆಂಟಲ್ (�ೌ�ಕ) ಆ�ೈ�ೆ 

ಮತು� ಟೂತ���ಂಗ್ 9 ,30 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು� ಮತು� ಆ�ೋಗ�ದ ಮಕ�ಳ 

 ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಹಲು�ಗ�ಂದ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂದಬಹುದು; ಆ�ಾಗೂ�, �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ದುಬ�ಲ�ಾ��ಾ��ೆ. ���ಷ� 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಕು�ಗಳ�, ಹಲು� ಹುಟು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆತ ಮತು� ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗಳ �ಾ��ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು. �ಾ�ಯ 
ಆ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ �ೈಮ�ಲ�ವ� ಹಲು�ಜು�ವ�ದು, �ೇಲುವ�ದು ಮತು� �ೊ�ೆಯುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ �ಯ�ತ �ಾ��ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾ� (ಹಲು�, 
�ಾ��ೆ, �ೆ�ೆ� ಮತು� ತು�ಗಳನು�) ಸ�ಚ್ �ಾ� ಮತು� ಆ�ೋಗ��ಾ��ಸುವ�ದನು� ತ�ೆಯುವ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. 

ಅ�ಾ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು� ಮತು� ಗಮ್ಗ��ೆಂ��ೆ  ಸಮ�ೆ� 

⇒ (ಹೃದಯ) �ಾ��ೆಯ ಅ�ಾಯ �ೆ�ಾ���ೆ

⇒ ನು��ೕ��ಾ ಮತು� ಇತರ ಉ��ಾಟದ �ಾ��ೆಗಳ ಅ�ಾಯ �ೆ�ಾ���ೆ

⇒ �ಾ�ಯ�� �ೆ��ದ �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆ (�ನು�ವ�ದು / ಕು�ಯುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೆ)

⇒ �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಸ��ೆ�ಂದ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ �ೇವ�ೆ ಕ���ಾ��ೆ

⇒ ತ�ಾ�� �ೋಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಹಲು�ಗಳ ನಷ�

ಅಸಮಥ��ೆ  �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಏ�ೆ  �ೆಚು� ದುಬ�ಲ�ಾ��ಾ��ೆ? 37. 

��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� ಅ�ೇಕ �ಾರಣಗ��ಾ� ಇತರ ಮಕ���ೆಂ��ೆ �ೋ��ದ�ೆ ಕಳ�ೆ �ಾ�ಯ ಆ�ೋಗ�ವನು� �ೆ�ೆಸುವ 
ಅ�ಾಯ��ೆ. �ೆಲವ� ಪ����ಗಳ� ನಡವ��ೆ, ಅ��ನ (ಆ�ೋಚ�ೆ) ಅಥ�ಾ ಚಲನ�ೕಲ�ೆ (ಚಲ�ೆ) ಸ�ಾಲುಗಳ� ಅಥ�ಾ ನುಂಗು��ೆ, �ಾ�ಗ್ 
ಅಥ�ಾ �ಾ��ೊ��ೊ�ೇ�ಲ್ �ಫ�ಕ್�ನಂತಹ �ೆ��ನ ಸಂಘಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ಸೂಕ��ಾದ �ೌ�ಕ ಆ�ೋಗ�ವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು ಈ 

�ೊಂದ�ೆಗಳ� ಅ�ೆತ�ೆಗ�ಾ�ರಬಹುದು. 

ಅ�ಾಯದ��ರುವ ಮಕ���ೆ ���ಷ��ಾದ  ಷರತು�ಗಳ� 

⇒ �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗುಳ ಅಥ�ಾ ಇತರ

⇒ �ಾ�ಯ ರಚ�ಾತ�ಕ ವ��ಾ�ಸಗಳ�,

⇒ ಮುಖ ಅಥ�ಾ ತ�ೆ

⇒ �ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ��

⇒ �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್

⇒ ದೃ�� �ೋಷಗಳ�

⇒ ಶ�ವಣ �ೋಷಗಳ�

⇒ �ೆಳವ� ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�/ ಅ�ವೃ�� / ಕ��ಾ ನೂ�ನ�ೆಗಳ�

⇒ ಎಚ್ಐ� �ೋಂಕು

ಪ� � ಮ��� �� ಥ�ಕ ಆ�ೕಗ� ದ ಅವಶ� ಕ��ಂದ� �ದ�  ��. ��ಷ 
ಅಗತ� ��ವ ಮಕ� � ಉತ� ಮ ��ಯ ಆ�ೕಗ� ವ��  ����ಳ� � ಇತರರ��
ಅವ����� �. ಇದರಥ� ಆ���ರ� ತಮ�  ಆ��ಯ��  ಮಕ� �� ಆ�ೕಗ� ಕರ 
�� ಉ����� ವ��  ���ಯಕ �ತ�  ವ���� �. 
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ಇತರ ಅಂಶಗಳ� 

 ಮಗು�ಾ��ಾ�ಗ… 

o �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದ�ಾ�� ತನ� ತು�ಗಳ�, �ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೆ�ಗಳನು�
ಸುಲಭ�ಾ� ಚ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�, ಈ ರಚ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಭ�ಸುವ �ೈಸ��ಕ
ಶು��ೊ�ಸು��ೆಯನು� ಅವನು ತ����ೊಳ���ಾ��ೆ.

o ಅವಳ �ೋಳ�ಗಳನು� ಸ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�, ಅವಳ�
ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೇಲುವ�� �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರಬಹುದು.

o ಒ�ೆ �ಾಕಷು� �ಾ�ಾರಸ�ಲ�, ಆ�ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು� ಅವಳ �ಾ��ಂದ ಸ�ಸಲು

ಅವಳ� �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರಬಹುದು.

o �ಬ�ಂ�ತ ಆ�ಾರದ���ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವವನು� �ೌ�ಕ�ಾ�
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�, ಅವನ �ಾ� ಒಣಗಬಹುದು ಮತು� ಅ�ಾ�ೋಗ�ಕರ

�ಾ���ೕ��ಾವನು� �ೆ�ೆಯಬಹುದು ಮತು� ಅದು ಅವನನು� �ೋ�ಗಳ�ಾ�� �ಾಡುತ��ೆ.

o �ೆಲವ� ಷ�ಗಳ���ೆ, ಅವಳ� ಒಸಡುಗಳ ರಕ��ಾ�ವ ಅಥ�ಾ ಹ��ನ �ೊ�ೆತವನು�
ಅನುಭ�ಸಬಹುದು.

o �ೕಘ��ಾಲದವ�ೆ�ೆ �ಾಟ�ಗಳನು� ಬಳಸು���ಾ��ೆ, ಅವನು ಹಲು�ಗಳ ಅ��ಾದ
�ೊ�ೆಯು��ೆಯನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೋಡ�ೆಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು�
�ೊಂ�ರಬಹುದು.

o �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ �ಗು�ಾದ ಅಥ�ಾ �� ಆ�ಾರ / ದ�ವವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅವಳ�
�ೊ�ೆಯುವ ಮತು� ಹಲು�ಗಳನು� �ೕಳಬಹುದು.

�ೌ�ಕ  ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ ��ೆ�ಗಳ�  

⇒ ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವ ��ಾಕರ�ೆ

⇒ ಗ���ಾದ, ರಚ�ೆ�ಾದ ಆ�ಾರಗ��ಂತ ಮೃದು�ಾದ ಆ�ಾರಗ��ೆ ಆದ��ೆ

⇒ ಹಲು�ಗಳನು� ರುಬು�ವ�ದು

⇒ ಹಲು�ಗಳ ಬಣ�

⇒ ದು�ಾ�ಸ�ೆ

⇒ �ಾ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಸುತ�ಲೂ ಸ���ಸುವ ಸೂಕಷ್��ೆ

ಮೂಲ �ೌ�ಕ  ಆ�ೈ�ೆ  ಮತು� ಟೂತ್ ಬ��ಂಗ್ 

ಪ�� ಮಗು ಶುದ� ಮತು� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ಾ��ೆ ಅಹ��ಾ��ೆ. ಪ�� ಮಗು��ೆ ಮೂಲ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಜ�ೆಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು 

�ಾಕಷು� �ೆಚು�ವ� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಅಗತ��ಲ�. ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ �ೈ �ೊ�ೆಯುವಂ�ೆ�ೕ, ಮಗು�ನ �ಾ�ಯನು� 
ಸ��ೊ��ಸುವ�ದನು� �ನಚ�ಯ�� �ೇ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಮೂಲ �ಾ�ಯ ಆ�ೈ�ೆ ಮತು� ಹಲು�ಜು�ವ ��ೇ�ಶನಗಳ� 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� 

�ಾ�ಾಗ :  

o �ೈನಂ�ನ, �ನ�ೆ� 2-3 �ಾ� ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೈನಂ�ನ / ಟ / �ಂ�ಗಳ ನಂತರ ಅಥ�ಾ ಎಚ�ರ�ಾದ

ನಂತರ ಮತು� ಮಲಗುವ �ದಲು.

�ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ 
�ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ೌ�ಕ 
�ೈಮ�ಲ� ಮತು� ಹಲು�ಜು�ವ 
�ನಚ�ಯನು� ಪ�ಚ��. �ದಲ 
ಹಲು� �ಾ���ೊಂ�ಾಗ, ಮಗು 
ಹಲು�ಜ�ಲು �ದ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಯ 
�ೈಮ�ಲ� ಇನೂ� �ೇಗ ಆಗಬಹುದು.
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�ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು :  

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ� �ೋಳ�ಗಳ�� ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಮ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ �ಾ�ನದ�� ಅವರನು� �ೇರ�ಾ� ಇ��.

o ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್, �ಂಗರ್ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ �ೆಚ��ನ ಬ�ೆ��ಂದ ಶುದ� �ೕರನು� ಬಳ�.

o ಮಗು��ೆ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� �ೋ�� ಮತು� ಅದನು� �ೕ���ಾರ�ೆ�ಂ��ೆ �ೕರು��ೆ, �ಾ� �ಾಕುವ�ದು ಅಥ�ಾ

ಕಚು�ವ�ದ�ಾ�� ಅ���. (ಮಗು�ನ �ಾ� ಸ��ೊ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ �ದಲು ಇದು ಹಲವ� �ಾ� ಆಗ�ೇ�ಾಗಬಹುದು.)

o ಮಗು ��ೕ�ಾರವನು� �ೋ��ದಂ�ೆ, ಕ��ೕಣ ಅವಳ ತು�ಗಳ�, �ಾ��ೆ, �ೆ�ೆ�ಯ �ಾ�ೆಟ್� ಮತು� ಒ��ದ ಹಲು�ಗಳ� ಮತು�

ಒಸಡುಗಳನು� ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� ಮ�ಾಜ್ �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��. ಇದು �ದ��ೆ (5-10 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ�) ಅಥ�ಾ 2

��ಷಗಳವ�ೆ�ೆ ಬಹಳ ಸಂ�ಪ��ಾ�ರಬಹುದು.

o ಹಗ�ನ�� ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ���.

o �ಾ�ಯನು� ಸ�ಚ್ to �ೊ�ಸ�ೇ�ಾ�ಾಗ ಇತರ ಘಟ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಅ�ಾ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ �ಾಂ� ನಂತರ).

 �ಾ���ಕ�ಾ�, ಮಕ���ೆ ಪ���ನ ಕ�ಷ� ಮೂರು �ಾ� ಸ��ಾದ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ �ೕಡ�ೇಕು. ��ೇಷ 

ಅಗತ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆ�ಾ�� ಆ�ೈ�ೆಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಪ���ಂದು . ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� 

ಸ��ೊ��ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು ಅ�ಾ�ೋಗ� ಮತು� �ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾಂ�ೆಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಬಹುದು, 

ಅವ�ಗಳ� ಆ�ಾರವನು� ಅನುಸ�� �ೇಗ�ೆ ಮಲ�ದ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯ�� ಆ�ಾರವನು� �ಡುತ��ೆ.  

1-2-3 �ೇಮ್ 3 8

ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ�, �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಂ��ೆ ಅಸ�ಸ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ�ತ �ೌ�ಕ 

ಆ�ೈ�ೆ ಅನುಭವಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಇದು ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ 

ಸ�ಾಯಕ ��ಾನ�ಾ��ೆ. �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ�ದ �ನಚ�ಯ�� ಮಗು��ೆ ತಮ� �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವರ �ೕ�ೆ ನಂ��ೆ ಮೂ�ಸಲು ಈ ಆಟ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಸ�ಶ� ಅಥ�ಾ 

ಅನುಭವವ� ಎಂ�ಗೂ “3” ಅನು� �ೕರುವ��ಲ� ಎಂದು ಅವರು ಕ�ಯು�ಾ��ೆ. 

��ೇ�ಶನಗಳ�: 

① ಮಗು��ೆ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� �ೋ��.

② ಮಗು��ೆ �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾದ �ೇಹದ ಪ��ೇಶವನು� ಸ����

(ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ತು�ಗಳ�, �ೈ, ಭುಜ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಳ�ೆ).

③ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ��ಂ��ನ ಪ�� ಸ�ಶ��ಾ��, ಮಗು��ೆ “1-2-3” ಎಂದು

�ೋ�ಾ� ಎ��. 4 �ೆ� ಎಂ�ಗೂ ಎ�ಸ�ೇ�!

④ 3 “3” ನ�� ಸ���ಸುವ�ದು �ಲು�ತ��ೆ ಮತು� ಮಗು�ನ �ೇಹ�ಂದ ಕುಂಚ ಅಥ�ಾ

ಬ�ೆ�ಯನು� �ೆ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

⑤ ಬ�ಷ್ ಅಥ�ಾ ಬ�ೆ�ಯನು� ಮ�ೆ� ಮಗು�ನ �ೇಹದ �ೕ�ೆ ಇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ಅ�ೇ �ೇಹದ �ಾಗ ಅಥ�ಾ ಗು��ೆ ಸ�ಲ� ಹ��ರದ���ೆ -

�ಾ�ಯ ಒಳ�ೆ) ಮತು� ಎ��ೆ ಮ�ೆ� “1-2-3” �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ.

⑥ ಮಗು ಅನುಮ��ದಂ�ೆ ಈ ಪ����ಯನು� ಪ�ನ�ಾವ���, �ಾ�ಯ ಒಳ�ಾಗ�ೆ� ಹ��ರ�ಾಗುವ�ದು.

⑦ ಒ�� �ಾ�ಯ��, ಈ ಪ����ಯು ಒಂ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾ��ೆ, �ೆ�ೆ� ಮತು� ಹಲು�ಗಳನು� ಸ���ಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಹಲು�ಜು��ಾಗ “1-2-

3” ಎಂದು �ೋ�ಾ� ಎ��.

⑧ ಸು�ವ�: ಸ�ಶ�ವನು� ಸಂ�ಪ��ೊ�ಸಲು ತ��ತ�ಾ� ಎ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ರಂ��. ಮಗು ಅನುಮ��ದಂ�ೆ, ಕ��ೕಣ �ೆಚು�

��ಾನ�ಾ� ಎ�ಸಲು �ಾ�ರಂ�� (“1… 2… 3…” → “1 ……… 2 …… .. 3 …….” → “1 …………………. 2 ………. ……… .. 3 ……………… 

”. 
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ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ� �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ���ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ�ತ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆ 

ಅನುಭವ �ೊಂ�ರುವವ��ೆ, ಅನುಭವವನು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ಡಲು ಸಣ� ಶು��ೊ�ಸು��ೆಯನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�.  

ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೌತ್  ಮತು� ಹಲು�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 

① �ೈ �ೊ�. �ಕ�ಾಂಗ ಮಕ���ೆ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� (�ಾ� / ಹಲು� ಸ��ೊ��ಸುವ) �ಾ��ೆಯಂ�ೆ �ೆಲವ� �ೕ�ಯ �ೆಂಬಲ 

(ಕ�ಷ��ಂದ ಒಟು�) ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಸ��ಾದ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಪ���ನ ಮತು� ಪ�� ಮಗು��ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

② ಸೃಜನ�ೕಲ�ಾ�. ಪ�� ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಸಂ�ೇದ�ಾ ಆದ��ೆಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವ ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ ಆ���ಾ�.

ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ ��ಯಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಕ���ೆ, ಕ�� ಮತು� ದಪ��ಾದ �ಾ�ಂಡಲ್ �ೊಂ�ರುವದನು� ಆ��. �ೕಮ್ 

ಅಥ�ಾ �ೇಪ್ ಬಳ� �ಾ�ಂಡಲ್ ಅನು� ದಪ��ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬ�ಷ್ ಅನು� �ಾಪ���. ಮಗುವ� ಕುಂಚಗಳ ಇಷ�ವನು� 

�ೋ�ಸ�ದ��ೆ, ಬದ��ೆ ಬ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆರಳ� ಕುಂಚವನು� ಪ�ಯ���.

③ �ಾಕಷು� ಅ�ಾ�ಸವನು� �ೕ�. ಮಗು��ೆ ಪ���ನ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� �ಾ��ೆಯಂ�ೆ �ಾಗವ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಗವ�ಸಲು �ಾಕಷು� 

ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಅನುಮ��. ಮಗುವ� ಹಲು�ಜು�ವ ಬ�ಷ್ ಅನು� �ೆ�ಾ�� ಬಳಸುವ�ದ�ಂದ, ಈ �ನಚ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� 

�ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ ಅವನು ಈ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಸ�ತಃ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

④ ��ಾನ ಮತು� ಸಂ�ಪ�. �ದಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಸಂ�ೕ�ಸಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ, ಸಣ� ಅನುಭವಗಳನು� 

�ೕ� ಮತು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ ಒಳ�ಾಗದ�� ��ಾನ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾ�. ಮಗು �ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಖ�ೆ� ಸ�ಶ�ವನು� 

ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�. ಅವಳ� ಸ���ೊಳ�ಬಲ�ದನು� �ೌರ�� ಮತು� ಅವರ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� �ನಚ�ಯ ಉದ� ಮತು� 

ಗುಣಮಟ�ವನು� ಕ��ೕಣ �ೆ�ೆ��ೊ��.

⑤ �ಾ��ಂದ �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇ�. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಸ���ಸಲು ಗ��ಸುವ��ಲ�. �ೈ ಮತು� �ೋಳ�ಗಳಂತಹ �ೇಹದ 

ಇತರ �ಾಗಗ��ೆ �ದಲು ಸ�ಶ� / ಮ�ಾಜ್ �ೕಡುವ�ದು ಮತು� ಕ��ೕಣ ಮುಖ ಮತು� �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುವ�ದು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾದ ತಂತ��ಾ��ೆ. ಮಗುವ� ಏನು ಸ�ಸಬಲ�ದು ಎಂಬುದನು� �ೌರ�� ಮತು� ಅವರ �ೌ�ಕ �ೈಮ�ಲ� �ನಚ�ಯ ಉದ� 

ಮತು� ಗುಣಮಟ�ವನು� ಕ��ೕಣ �ೆ�ೆ��ೊ��.

⑥ ಆನಂ��. ಪ�� �ಾ�ಯೂ ತ�ಾ�ೆ�ಾ�ರುವ ಮೂಲಕ �ೌ�ಕ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಆನಂ��. ��ಾನ�ಾ� �ೋಗುವ�ದು ಮತು� ಪ�� 

ಕಷ್ಣದ�� ಮಗು��ೆ ಸ�ಸಬಲ�ದ�ನು� �ೌರ�ಸುವ�ದು ಸಹ �ಷಯಗಳನು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

⑦ ಆ�ೋಗ�ಕರ ಆ��ಗಳನು� �ೕ�. ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗ��ೆ �ಾ��ಾರಕ�ಾದ �ಾಕಷು� ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �� ಆ�ಾರ 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕಯಗ��ೆ ಮಗು�ನ ಒಡು���ೆಯನು� ���ೊ�� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಸಕ��ೆ).

⑧ �ಾಟ�ಗಳನು� ���ೊ��. �ೕಘ��ಾಲದವ�ೆ�ೆ �ಾಟ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ಮಕ�ಳ� ಹಲು� ಹುಟು�ವ�ದು �ೆಚು�. ಮಗು��ೆ 

��ಾ�ಂ��ಾ� �ಾಟ�ಯ ಅಗತ��ದ��ೆ, �ಾಲು ಅಥ�ಾ ಸೂತ�ದ ಬದಲು �ೕರನು� �ೕಡಲು ಪ�ಯ��� - ಅವಳ� �ಾಲು ಅಥ�ಾ 

�ಾಟ�ಯ ಸೂತ�ವನು� ಕು�ದ ನಂತರ �ೇರ�ಾ� ಅವಳ �ಾ�ಯನು� ಸ��ೊ���.

⑨ ದಂತ�ೈದ�ರನು� ಹುಡು�. ಮಗು ತನ� �ದಲ ಹಲು� �ಾ���ೊಂಡ ತಕಷ್ಣ ದಂತ�ೈದ�ರನು� (ಹಲು� / �ಾ� �ೈದ�ರನು�)

�ೋಡ�ೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಪ�� ಮಗು��ೆ ವಷ���ೕ �ಯ�ತ�ಾ� ಹ��ನ ಆ�ೈ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಈ �ೕ��ಾ�,

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಉದ���ದ�ೆ, ಅವ� ಗಂ�ೕರ�ಾಗುವ �ದಲು ಅವ�ಗಳನು� �ೕಘ��ಾ� ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು.




