
येशू जगावर प्रिती करतो

प्रथम सथर विकास गणु िैशीष्टे गरजा
बौध्ीक खटेळ खटेळणटे, पाहाणटे, सपश्श करणटे, िास घटेणटे 

ह्ा द्ारटे वशकणटे.
एखाद्ा गोष्ीिर एकािटेळटेस चार 
वमनीटापर्शत लक्ष कें द्ीत करू शकतात.
सतर ि कालपवनक गोष्ीत फरक करू शकत 
नाहीत.

पनुराितृी करणराची गरज.
एका िटेळटेस एकच वन्देश द्ा.
जरा गोष्ी पाहता रटेतात, जराांना सपश्श करता रटेतो 
वकां िा जराांचा िास घटेता रटेतो अशाच गोष्ी तटे समज ू
शकतात.
एका कारा्शिरून ्सुऱरा कारा्शकडटे जाणराची 
मोकळीकता.
तराांना प्रतरटेक चार वमनीटानांतर आराम करणरास, 
उभटे राहाणरास, उडी मारून िापस बसणरास िटेळ 
द्ा.

शारररक सहजपणटे थकतात. 
मोठरा माांपटेशींना / अिरिाांना वनरांत्रणात 
ठटेिणरास वशकतात.

वरिरावशलता आवण आरामा साठी िटेळ ्टेणटे.

भािनातमक िवडलधाऱराांना खषु करू इच्ीतात.
तराांचराकडटे भरपरू लक्ष ्टेणराची गरज 
असतटे.

प्रतरटेकाला एक एक करून वरक्तीगतररतरा िटेळ 
द्ा. तराांची भरपरू सतवुत ि प्रशांसा करा.
तराांचरासाठी एक प्रटेमळ िवडलधारी वरक्ती बना.

आधरावतमक तराांचरात कुतहूल आवण आश्चरा्शची भािना 
असतटे.
तटे विश्ास ठटेितात.

परमटेश्रानटे सषृ्ीची कशी वनममीती कटे ली तराचटे 
उ्ाहरण द्ा.

वव्तीर सथर विकास गणु िैशीष्टे गरजा
बौध्ीक खटेळ खटेळणटे, पाहाणटे, सपश्श करणटे, िास घटेणटे 

ह्ा व्ारटे वशकतात.
एखाद्ा गोष्ीिर एकािटेळटेस ्हा वमनीटापर्शत 
लक्ष कें द्ीत करू शकतात.
तटे सतराला कालपवनक गोष्ींपासनू िटेगळटे 
करणरास सरुिात करतात.
फार कलपक ितृीचटे असतात.
तराांचरात सि्श गोष्ींची मावहती वमळिणराची 
आवण वशकणराची वजज्ासा असतटे.

पनुराितृी करणराची गरज.
तराांनी सितः शोधनू ि कृतीकरून वशकणराची 
आिशरता असतटे.
जरा गोष्ी पाहता रटेतात, जराांना सपश्श करता रटेतो 
वकिा जराांचा िास घटेता रटेतो अशाच गोष्ी तटे समज ू
शकतात.
प्रतरटेक ्हा वमनीटाांनी तराांचा उपरिम ब्ला.
तराांना वशकिा कती बारबलमधील गोष्ी ह्ा 
कालपवनक नसनू सतर घटना आहटेत.
्टेिाचरा वप्रतीचटे उ्ाहरण असटे िवडलधारी वरक्ती 
बना.

शारररक सहजपणटे थकतात.
आपलरा लहान माांसपटेशींना / अिरिाांना 
वनरांत्रीत करणरास वशकतात.

आवण नविन कौशलराांचा सराि करणराची सांधी 
द्ा.
वरिरावशलता आवण आरामा साठी िटेळ द्ा.

भािनातमक तटे फार भरग्रसत ि भािकू असतात.
तराांचरािर अवधक लक्ष ्टेणरात रािटे अशी 
तराांची अपटेक्षा असतटे.

एक सरुक्षीत आवण मजटेशीर िातािरण वनमा्शण करा 
जरात सि्श कार्श रशसिीररतीनटे पार पाडता रटेतील.
तराांचरासाठी एक प्रटेमळ िवडलधारी वरक्ती बना.

आधरावतमक आज्ाभांग महणजटे कार हटे तराांना चाांगलटे 
समजतटे. तटे चाांगलराप्रकारटे भक्ती करू 
शकतात.

तराांना क्षमाकरणराची आिशरकता असतटे.
भक्तीसाठी प्रोतसाहन ्टेणराची गरज असतटे.



तवृतर सथर विकास गणु िैशीष्टे गरजा
बौध्ीक नविन काहीतरी करणराची क्षमता असतटे.

एखाद्ा गोष्ीिर एका िटेळटेस पांधरा 
वमनीटाांपरयंत लक्ष कें द्ीत करू शकतात.
तराांची समरण शक्ती चाांगली असतटे.
तराांचरात िाचणटे, वलहीणटे आवण 
बोलणराचटे कौशलर असतटे.

पनुराितृ्ी करणराची गरज.
निनविन प्रकारटे (नाटक, वचत्रकला, सांगीत आवण 
खटेळाद्ारटे) वशकणराची आिशरकता असतटे.
नविन कौशलराांचा सराि आवण समरणशवक् 
िाढिणाऱरा खटेळाांची आिशरकता असतटे.
जरा गोष्ीं पाहता रटेतात, जराांना सपश्श करता रटेतो वकिा 
जराांचा िास घटेता रटेतो अशाच गोष्ी तटे समज ूशकतात.
प्रतरटेक पांधरा वमनीटाांनी तराांचा उपरिम ब्ला.

शारररक तटे कार्शशील असतात.
आिाज आवण शरीर वनरांत्रणात ठटेितात.
ि तरामधरटे एक लरबध्ता असतटे.

गतीमान शाररीक कृतींचा (नाचणटे आवण धािणटे) 
पालट आता मा्ं  शाररीक कृतीमांधरटे (िाचणटे आवण 
वलखाणामधरटे) होतो.
वरिरावशलता आवण आराम ्ोहोंसाठी िटेळ द्ा.
नविन कौशलराांचा सराि करा आवण तटे वशका.
तराांना वशकणरासारखटे उपरिम द्ा.

भािनातमक िवडलधाऱराांकडून मानरतटेची अपटेक्षा 
असतटे.
इांद्ीर ्मनाचा विकास करत असतात.

एक सरुक्षीत आवण मजटेशीर िातािरण वनमा्शण करा 
जरात सि्श कार्श रशसिीररतीनटे पार पाडता रटेतील.
जबाब्ारी वसिकारणराची सांधी द्ा.
तराांचरासाठी एक प्रटेमळ िवडलधारी वरक्ती बना.

आधरावतमक तराांना क्षमावशलता समजतटे.
तराांचटे सिःताचटे एक विश्ास मत आवण 
्टेि विषरक प्रश्न असतात.

क्षमा करा आवण क्षमावशलतटेचा नमनुा बना.
माग्श्शमीत बारबल अधररन द्ा.

चतथु्श सथर विकास गणु िैशीष्टे गरजा
बौध्ीक िसतपूाठाद्ारटे समसरा सोडिणरास 

वशकतात, तरामधरटे सामानर ज्ान परीक्षा ि 
इतर कलातमक प्रकाराांचा समािटेश असतो.
एखाद्ा गोष्ीिर तीस वमनीटाांपरयंत लक्ष 
कें द्ीत करू शकतात.

पनुराितृ्ी करणराची गरज.
वलहीणटे, बोलणटे, सांशोधन करणटे आवण इतर कलातमक 
गोष्ी करणरास प्रोतसाहन द्ा.
तटे वनरवनराळरा कलपना, अथ्श आवण दृष्ीकोण समज ू
शकतात.
प्रतरटेक तीस वमनीटाांनी तराांचा उपरिम ब्ला.

शारररक अिरिाांिर / माांसपटेशींिर वनरांत्रण ठटेि ू
शकतात.
तटे कार्शशील असतात.

गतीमान शाररीक उपरिमाांचा (नाचणटे आवण धािणटे) 
पालट आता मा्ं  शाररीक उपनकमाांमधरटे (िाचणटे 
आवण वलखाणामधरटे) होतो.
वरिरावशलता आवण आराम ्ोहोंसाठी िटेळ द्ा.

भािनातमक तराना िवडलधाऱराांचा ्जा्श पावहजटे 
असतो.
फार भािकू असतात आवण आपलरा 
आिडतरा अवभनटेतराची उपासना करणारटे 
असतात.

तराांना आवहानातमक परांत ूकमी कठीण जबाब्ारी द्ा.
तराांना प्रटेम, पाठींबा आवण प्रोतराहन द्ा.
तराांचरासाठी एक प्रटेमळ िवडलधारी वरक्ती बना.

आधरावतमक तराांना तारण कार तटे समजतटे.
तराांचरात बऱरा आवण िाईटाविषरी 
आपलरा सितःचरा कलपना असतात.

सिुातदेचटे सतर सपष्पणटे तराांचरासमोर सा्र करा.
तराांनी वनण्शर घरािा महणनू माग्श्श्शन करा.

येशू जगावर प्रिती करतो


