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సంPాదకLంద ………...
య ఓదుగ ె,

INSIDE
THIS
ISSUE

ఈ

ా పతంద తడె సంపక ెెసువదు నన!ె బహళ సం%ెూౕషకర*ాద +,ార. ఇదు

నన/ సు0ౕగ సహ. ాల2 +3ాసద పముఖ +*ా6ాస7ద*ాద +షయగళ బ!ె8 తం!ె
+,ార+9మయ న:ెసువ6ెౕ

ాల2ద>O

2

ఆటద
మహతl

ాయ మూల ఉ6ె<ౕశ. ఇవ క>సువ, ెెసువ, ?ాగూ ఈ బ!ె8

సర3ారద 9ౕ, 9యమ అథ*ా
+షయగాIరబహుదు.

ాగదశకపంBC దDాదువ3ెE సంబంధపటH

ా ావగళJ పరస7ర సంపBసువ Kాధన*ాIవదLంద, దయ+టుH

తమ అ9M3ెగళను/ నమ!ె NMద ె, ావ ముందువLయలు స?ాయ*ాగుతC6ె. అలO6ె, ా*ెలOరూ
KెౕL ఈ +షయద>O ెౕ3ాIరువ
.

ఆm3ెగళJ

ాPాడుగళను/ తరబహుదు.

ఇదర>O మంQౕకLసువ +షయగళJ మకEళ RౕDె పLSామవను/ ఉంటు ాడువవ ెలOLగూ

3

సంబంTM6ా<దరూ, 3ెలUందు +,ారగళJ %ాVతం6ెయLగూ ?ాగూ Wశు+?ారగళ మకEళ
WXకLగూ ?ె,ాYI సంబంTసువంతహవ. ఇవను/ Pాయశః ముఖపటద RౕDె[ౕ
ప\ం\సDాగుతC6ె. ఈ సం]3ెయ>O ావ ఒందు బహళ మూలభూత*ాదంతహ +,ారవను/ 9మ
ముండుC6ె<ౕ*ె. అ6ెౕ -`ాDా2వKెaయ దల హంతగళ>O ఆటద Kాaన`. ఈ బ!ె8 ఎషుH ?ెౕNదరూ
బ ెదరూ కQR[ౕ సL. మకEళ ఖ]త*ాద ెళవd!ె!ె పeాస+లOద మతుC సం%ెూౕషకర*ాద

సంPాదకL!ె
పతగళJ

ఏ3ైక KాధనÑ`ఆట`.

4

ఈ సం]3ె 9మ!ె సం%ెూౕష6ాయక*ాIయూ ?ాగు ప0ౕజన3ాLయూ ఆIరువ6ెందు ావ
ఆWసు%ెCౕ*ె. దయ+టుH నమను/ mahiti@samyuktacdc.com న>O సంపBసువదను/ మ ెయL.
9డె ౕఘ*ాద వ2వ?ారవను/ ఆWసుతC
!ాయ Bరk

సంPాదBÑ
సంPాదBÑDr. !ాయ Bరk.
%ాంక

ాగదశనÑ
ాగదశనÑWౕ 3ె.ఆq.హషవధన

కన/డ అను*ాదె-అను*ాదె-- Wౕమ Iౕ%ా నoెౕp
FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY.

General

VOLUME

1

ISSUE

1

PAGE

2

ాల2ద>O ఆటద మహతl
మగు అంద తXణ అథ*ా eావ6ెౕ పLసరద>O ఒందు మగువను/
క>7M3ెూం:ాగ నమ మనMsన>O దలు మూడువ ]త eావదు?Ñ
బహుశః ఆట*ాడుCరువ మగు ఇలO*ెౕ మకEళJ. అందRౕDె ఆట అంద ె
ఏను?, eావ 3ారణ3ాEI అద3ెE ఇuెూHందు Pాముఖ2%ె?, మకEN!ె
eావ తరహద ఆట ఇషH*ాగుతC6ె??ాగూ ఈ చటువm3ెVంద మకEN!ె
eావ తరహద Dాభ MగుతC6ె?Ñఈ బ!ె8 సlల7 0ౕ]Kెూౕణ.
ఇ>O నమ మూల ఆwార*ెౕెంద ె, ప0ందు మగు సహ, ెళవd!ె,
అxవృz ?ాగూ క>యు+3ెయను/ ెన/mH ?ెూౕగువ సl{ావవను/ హుmH9ందDెౕ ప:ెరుతC6ె. మకEళ ఏN!ె!ె
సంబంTMదవ ారూ ఈ ఆwార తతlద బ!ె8 eావ6ెౕ Lౕయ ఆశం3ెయను/ వ2కCపQసువలO*ెందు {ా+సు%ెCౕె.
అందRౕDె, అxవృzయ ఈ wె2ౕయగళను/ మకEళJ KాTసువ Kాl{ా+క

ాగ eావదు?Ñఆట*ెౕ అలO*ెౕ?..

అందRౕDె, అxవృzయ ఈ wె2ౕయగళను/ మకEళJ KాTసువ Kాl{ా+క

ాగ eావదు?Ñఆట*ెౕ అలO*ెౕ?.

ఆటం6ాగువ ప0ౕజనగెౕను?
ఆటంద అెౕక ప0ౕజనగNరువ6ెందు ,ెా/I Nరువ సంగ. ఇదు హల*ారు సం|ె~ౕధెగళ

ఆటవను/ వdసువదు ఎషుH
సులభUౕ, అuెHౕ కషH సహ.
ఆటవను/ బహళషుH Lౕగళ>O
వdసDాI6ె. హలవరు ఆటవను/
`మగు+న 3ెలస`
3ెలస` ఎంబ అxPాయ

ఫ>%ాంశవ ఆI6ె. హలవర అxPాయద>O దల వషగళ>O మకEN!ె ఆటంద బహళ ?ె]Yన

వ2కCపQMద ె , 3ెలవరు ఆట

Dాభ+రువదLంద, ఆటవను/ eావ 3ారణకూE అలసారదు. ఆట మకEళ>Oరువ

`మగు+న పవృC` ఎను/%ాC ె.ె

ానవ సంపతCను/

BeాశBCయుత*ాIM, అవర {ావక, Kా ాక ?ాగు బుzశBCయ ెళవd!ెయను/ ఉ%ెCౕసుతC6ె. ఇదు
|ాDెయ>O మకEళ యశMsన Rౕలూ సహ ప{ావ \ౕరుతC6ె. eావ మకEళJ Wశు+?ార (pre-school) ద>O
ఆటద

.

ాధ2మంద WXణ ప:ెలOUౕ, అంథహవరు ముంన |ాDా తరగగళ>O క>యువదర>O ఆసBC

%ెూౕరువ>O ?ాగూ యశMleాగువదర>O 3ెూర%ెయను/ %ెూౕLసు%ాC ె. eావ మకEళJ మన తdయువషుH
ఆట*ాడు%ాC ెూౕ, అవరు Pాథ

క |ాDెయ>O ?ె]Y!ె ,ెా/I క>యు%ాC ె.

ఆట*ాడు*ాగ మకEళJ ?ెూస +షయగళను/ గసు%ాC ె. అలO6ె, ఆట సహజ*ాI Pెౕ ెౕసల7తCంతహ 3ాయగళ>O Pాయశః
ఎలOBEంత బహళ పబల*ాదుదు. ఇదు సహజ పవృCగాద కుతూహల, చురుకుతన, కల7ాశBC ?ాగూ ++ధ |ెగళ>O
ఆDెూౕచె

ాడువదు- ఇ*ెలOకూE ఆwార. ఇ*ెౕ ఎDాO పవృCగళను/ ావ మకEళ>O అKాl{ా+క LౕVంద మతుC

ఉPాయగNంద ెూౕTసలు పయ/సు%ెCౕ*ె. ?ా!ె ెూౕQద ె, మకEN!ె ెౕ3ాదదు< సమయ ?ాగూ సlతంత*ాI ఆట*ాడువ
అవ3ాశ అuెHౕ.
ఆట మకEళ>O Kామథ2%ె, కుశల%ె, !ెలువ మతుC ఆత+|ాlసవను/ సహజ*ాI ెెసుతC6ె మతుC ఈ పవృCగళJ బహళ 3ాల
ఉNయువం%ెయూ

ాడుతC6ె.

ఆట, అదరలూO, ెౕ ెయవరం%ె నmసువ ఆట మకEళ>O వ2BC Kాlతంత

ప:ెయువం%ె

ాడుతC6ె మతుC {ావెగళను/

వ2కCపQసలు స?ాయ3ాLeాగుతC6ె. ఆట సహాెlయను/ ?ాగూ ఇతర ెూం!ె సమాI హం]3ెూళJ}వదను/ క>సుతC6ె.
పLసరద ++ధ%ెయను/ అంIౕకLసలు మతుC BౕళLRయ {ావెగళను/ RటHలు సహ స?ాయ

ాడుతC6ె.
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మకEళJ eావ ఆm3ెగె ం!ె ఆడలు ఇషHపడు%ాC ె?
ఇంన బలు*ెౕగద ౕవనదలూO, ఇuెHDాO ముందువ ెద తంతానద యుగదలూO సహ Pాలె ౕషSె

ాడువంతహ

?ాగూ జతన

ానవ

ాడువంతహ LయL!ె సLస ాన*ాద ఆm3ె ెౕ ావదూ ఇలO. మగు+న పLసరద>O

ప{ావవను/ ెౕ ావ ఆm3ెయూ భLస Dారదు. హసుెగళJ Kా ాన2*ాI తమ ఇంయగళ చలెయను/
ఒళ!ెూళJ}వంతహ ఆటంద హష!ెూళJ}తC*ె. ఈగuెH న:ెయలు క>యుCరువ మకEళJ, అవర ఇంయగళను/
ప,ెూౕసువంతహ ?ాగూ అవర చలెయ కుశల%ెయను/ ?ె]Yసువంతహ చటువm3ెగళ>O %ెూడగుతC*ె. సులభ*ాద
LౕVంద ?ాగూ పనః పనః ఆడువదLంద మకEళJ పLSామ3ాLeాI వసుCగళను/ ?ాగూ తమ Kామథ2వను/
పLౕసుతC*ె. హసుెగళJ %ా*ెౕ ఆQ3ెూళJ}తC*ె అథ*ా ఆm3ెగె ం!ె ఆడుతC*ె; ఆద ె ఈగ %ాె ?ెె ?ాకలు
క>రువ మకEళJ ఇతర మకEళ జ%ెగలOద<రూ, అవర స9హద>O ఆడు%ాC ె. పకEద>O ఆడువ మకEళJ పరస7ర
సం{ాWసబహుదు, ఇలO6ెయూ ఇరబహుదు.?ా!ెౕ, ఒబర RౕDెూౕబరు గమన3ెూడబహుదు అథ*ా ఇలO6ెయూ ఇరబహుదు.
Wశు+?ారద మకEళJ ఆటద Kా ానుగNంద ెౕ ెౕాదరూ కటHలు అథ*ా ర]సలు ఇషHపడు%ాC ె. ెౕ ె ెౕ ె
Pాతగళను/ వసువదు, అలO6ె eావ6ెౕ అసలు ప6ాథద బదలు ెౕ ె ఆస ెగళను/ బళసువదు అవL!ె ఇషH. మకEళJ
తమ ఆKెగళను/ ?ాగూ బయ3ెగళను/ ప ైసువం%ె ఘటెగళ +వరగళను/ బదDాVM ప న ావసు%ాC ె. ఇదను/
Kా ాన2*ాI `pretend play’—‘నmసువ ఆట` అను/%ాC ె.

హసుెగళ ఆm3ెగళJ

•

సులభ*ాI చ>సువ
వసుCగళJ,

•

ఇంPాద ద9 ఇరువ
ఆm!ెగళJ,

•

IళBగళJ,

•

కన/Q దDాదువ.

Wశు+?ారద మకEళ ఆm!ెగళJ
•

మరళJ గు:ె,

•

Rౖ Rౕ>న ౕuాకు ,

•

3ై 3ెలసద KామIగళJ,

•

సులభ*ాI ెూౕQసDాగువ ఆటద Kా ానుగళJ,

•

హల!ెయ ఆటగళJ,

?ెె ?ాకువ మకEళ ఆm3ెగళJ
•

అవర శLౕర,

•

మెయ సణపటH Kా ానుగళJ,

•

ెూంె, ఆటద *ాహనగళJ , ,ెండు,

•

3ై 3ెలసద Kా ానుగళJ

•

3ాగద, బణ ఇ%ా2.

•

అQ!ె ాడువదు, మకEళను/
ెూౕQ3ెూళJ}వదు, *ాహన ,ాలకరం%ె
నmసువదు.

3ెలవ Kా ాన2
ఆm3ెగళJమరళJ, ెౕQ మణు,
9ౕరు, మెయ
Kా ానుగళJ,
పసCకగళJ,
బణగళJ,

సంయుకC మూల*ాI సంసతద పద. అదర అథÑఒందుగూQద,
జ%ెగూQద
సంయుకC, మకEళ అxవృzయ ెౕతద>O ఈIరువ +ా2సద>O[
Samyukta Child Development
Consultancy
GF1, Jeevanadi Summit,

సల?ె!ారర రూపద>O 3ెలస
పరక*ాగువం%ె ఒదIM,9య

ాQ, ఇరువ Kౌలభ2గళను/
త 3ాయద>O స?ాయ

ాడువ

4B Sri Rama Temple Street,

wె2ౕయవను/ ?ెూం6ె. |ాDెగళJ, సర3ారద ఏె9sగళJ, ాసI

New Thippasandra,

సంKెaగళJ, mౕచq oె9ం 3ాDెౕజుగళJ ,ఏ..ఓ గళJ

Bangalore-560075

www.samyuktacdc.com

దDాదువ సంయుకCద సహ{ాIగాగబహుదు.
సంయుకCద ఇతర చటువm3ెగళ ఒందు అంగ*ాI

ా-సు<

Ph- +91-98445-25045

పతవను/ PారంxసDాI6ె. ఈ సు<పత 12వషగె ళIన మకEళ

mahiti@samyuktacdc.com

%ాV తం6ెయరు ?ాగూ WXకL!ాI

ౕసDాI6ె.

సంPాదకL!ె పతగళJ
నమ ఓదుగర పB[గNంద ావ ెెదు
యశMleాగలు 0ౕM6ె<ౕ*ె. ఈ RౕDె 3ెూmHరువ
+ాస3ెE పత అథ*ా ఈ-Rౕ మూలక
9సsం3ెూౕచ*ాI బ ెVL. తమ పB[గళను/
ఆదషుH మmH!ె పకmసలు పయ/సు%ెCౕ*ె.
9మ పB[గళను/ mahiti@samyuktacdc.com
న>O 9LౕసDాగుC6ె.

