येशू जगावर प्रिती करतो
प्रथम स्थर विकास
बौध्दीक

गणु वैशीष्टे
खेळ खेळणे, पाहाणे, स्पर्श करणे, वास घेणे
ह्या द्वारे शिकणे.
एखाद्या गोष्टीवर एकावेळे स चार
मिनीटापर्यत लक्ष कें द्रीत करू शकतात.
सत्य व काल्पनिक गोष्टीत फरक करू शकत
नाहीत.

शाररिक

सहजपणे थकतात.
मोठया मांपेशींना / अवयवांना नियंत्रणात
ठेवण्यास शिकतात.
वडिलधाऱ्यांना खषु करू इच्छीतात.
त्यांच्याकडे भरपरू लक्ष देण्याची गरज
असते.

भावनात्मक

गरजा
पनु रावृती करण्याची गरज.
एका वेळे स एकच निर्देश द्या.
ज्या गोष्टी पाहता येतात, ज्यांना स्पर्श करता येतो
किंवा ज्यांचा वास घेता येतो अशाच गोष्टी ते समजू
शकतात.
एका कार्यावरून दसु ऱ्या कार्याकडे जाण्याची
मोकळीकता.
त्यांना प्रत्येक चार मिनीटानंतर आराम करण्यास,
उभे राहाण्यास, उडी मारून वापस बसण्यास वेळ
द्या.
क्रियाशिलता आणि आरामा साठी वेळ देणे.
प्रत्येकाला एक एक करून व्यक्तीगतरित्या वेळ
द्या. त्यांची भरपरू स्तुति व प्रशसं ा करा.
त्यांच्यासाठी एक प्रेमळ वडिलधारी व्यक्ती बना.

आध्यात्मिक

त्यांच्यात कुतहू ल आणि आश्चर्याची भावना परमेश्वराने सृष्टीची कशी निर्मीती के ली त्याचे
असते.
उदाहरण द्या.
ते विश्वास ठेवतात.

व्दितीय स्थर विकास
बौध्दीक

गणु वैशीष्टे
खेळ खेळणे, पाहाणे, स्पर्श करणे, वास घेणे
ह्या व्दारे शिकतात.
एखाद्या गोष्टीवर एकावेळे स दहा मिनीटापर्यत
लक्ष कें द्रीत करू शकतात.
ते सत्याला काल्पनिक गोष्टींपासनू वेगळे
करण्यास सरु वात करतात.
फार कल्पक वृतीचे असतात.
त्यांच्यात सर्व गोष्टींची माहिती मिळवण्याची
आणि शिकण्याची जिज्ञासा असते.

शाररिक

सहजपणे थकतात.
आपल्या लहान मांसपेशींना / अवयवांना
नियंत्रीत करण्यास शिकतात.
ते फार भयग्रस्त व भावक
ू असतात.
त्यांच्यावर अधिक लक्ष देण्यात यावे अशी
त्यांची अपेक्षा असते.
आज्ञाभगं म्हणजे काय हे त्यांना चांगले
समजते. ते चांगल्याप्रकारे भक्ती करू
शकतात.

भावनात्मक
आध्यात्मिक

गरजा
पनु रावृती करण्याची गरज.
त्यांनी स्वतः शोधनू व कृ तीकरून शिकण्याची
आवश्यता असते.
ज्या गोष्टी पाहता येतात, ज्यांना स्पर्श करता येतो
किवा ज्यांचा वास घेता येतो अशाच गोष्टी ते समजू
शकतात.
प्रत्येक दहा मिनीटांनी त्यांचा उपक्रम बदला.
त्यांना शिकवा की बायबलमधील गोष्टी ह्या
काल्पनिक नसनू सत्य घटना आहेत.
देवाच्या प्रितीचे उदाहरण असे वडिलधारी व्यक्ती
बना.
आणि नविन कौशल्यांचा सराव करण्याची संधी
द्या.
क्रियाशिलता आणि आरामा साठी वेळ द्या.
एक सरु क्षीत आणि मजेशीर वातावरण निर्माण करा
ज्यात सर्व कार्य यशस्वीरितीने पार पाडता येतील.
त्यांच्यासाठी एक प्रेमळ वडिलधारी व्यक्ती बना.
त्यांना क्षमाकरण्याची आवश्यकता असते.
भक्तीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज असते.

येशू जगावर प्रिती करतो
तृतिय स्थर विकास
बौध्दीक

गणु वैशीष्टे
नविन काहीतरी करण्याची क्षमता असते.
एखाद्या गोष्टीवर एका वेळे स पंधरा
मिनीटांपर्यंत लक्ष कें द्रीत करू शकतात.
त्यांची स्मरण शक्ती चांगली असते.
त्यांच्यात वाचणे, लिहीणे आणि
बोलण्याचे कौशल्य असते.

शाररिक

ते कार्यशील असतात.
आवाज आणि शरीर नियंत्रणात ठेवतात.
व त्यामध्ये एक लयबध्दता असते.

भावनात्मक

वडिलधाऱ्यांकडून मान्यतेची अपेक्षा
असते.
इद्ं रीय दमनाचा विकास करत असतात.

आध्यात्मिक

त्यांना क्षमाशिलता समजते.
त्यांचे स्वःताचे एक विश्वास मत आणि
देव विषयक प्रश्न असतात.

चतर्थु स्थर विकास
बौध्दीक

गणु वैशीष्टे
वस्तूपाठाद्वारे समस्या सोडवण्यास
शिकतात, त्यामध्ये सामान्य ज्ञान परीक्षा व
इतर कलात्मक प्रकारांचा समावेश असतो.
एखाद्या गोष्टीवर तीस मिनीटांपर्यंत लक्ष
कें द्रीत करू शकतात.

शाररिक

अवयवांवर / मांसपेशींवर नियंत्रण ठेवू
शकतात.
ते कार्यशील असतात.

भावनात्मक

त्याना वडिलधाऱ्यांचा दर्जा पाहिजे
असतो.
फार भावक
ू असतात आणि आपल्या
आवडत्या अभिनेत्याची उपासना करणारे
असतात.
त्यांना तारण काय ते समजते.
सवु ार्तेचे सत्य स्पष्टपणे त्यांच्यासमोर सादर करा.
त्यांच्यात बऱ्या आणि वाईटाविषयी
त्यांनी निर्णय घ्यावा म्हणनू मार्गदर्शन करा.
आपल्या स्वतःच्या कल्पना असतात.

आध्यात्मिक

गरजा
पनु रावृत्ती करण्याची गरज.
नवनविन प्रकारे (नाटक, चित्रकला, संगीत आणि
खेळाद्बारे) शिकण्याची आवश्यकता असते.
नविन कौशल्यांचा सराव आणि स्मरणशक्ति
वाढवणाऱ्या खेळांची आवश्यकता असते.
ज्या गोष्टीं पाहता येतात, ज्यांना स्पर्श करता येतो किवा
ज्यांचा वास घेता येतो अशाच गोष्टी ते समजू शकतात.
प्रत्येक पधं रा मिनीटांनी त्यांचा उपक्रम बदला.
गतीमान शाररीक कृ तींचा (नाचणे आणि धावणे)
पालट आता मंद शाररीक कृ तीमधं ्ये (वाचणे आणि
लिखाणामध्ये) होतो.
क्रियाशिलता आणि आराम दोहोंसाठी वेळ द्या.
नविन कौशल्यांचा सराव करा आणि ते शिका.
त्यांना शिकण्यासारखे उपक्रम द्या.
एक सरु क्षीत आणि मजेशीर वातावरण निर्माण करा
ज्यात सर्व कार्य यशस्वीरितीने पार पाडता येतील.
जबाबदारी स्विकारण्याची सधं ी द्या.
त्यांच्यासाठी एक प्रेमळ वडिलधारी व्यक्ती बना.
क्षमा करा आणि क्षमाशिलतेचा नमनु ा बना.
मार्गदर्शीत बायबल अध्ययन द्या.

गरजा
पनु रावृत्ती करण्याची गरज.
लिहीणे, बोलणे, संशोधन करणे आणि इतर कलात्मक
गोष्टी करण्यास प्रोत्साहन द्या.
ते निरनिराळया कल्पना, अर्थ आणि दृष्टीकोण समजू
शकतात.
प्रत्येक तीस मिनीटांनी त्यांचा उपक्रम बदला.
गतीमान शाररीक उपक्रमांचा (नाचणे आणि धावणे)
पालट आता मंद शाररीक उपन्कमांमध्ये (वाचणे
आणि लिखाणामध्ये) होतो.
क्रियाशिलता आणि आराम दोहोंसाठी वेळ द्या.
त्यांना आव्हानात्मक परंतू कमी कठीण जबाबदारी द्या.
त्यांना प्रेम, पाठींबा आणि प्रोत्याहन द्या.
त्यांच्यासाठी एक प्रेमळ वडिलधारी व्यक्ती बना.

