జీసస్ లవ్స్ : ద వర్ల్డ్
మొదటి దశ అభివృద్ధి

గుణ లక్షణాలు

అవసరతలు

మేధాపరంగా

ఆటలు ఆడడం, వస్తువులను
చూడడం, తాకడం, వాసన
చూడడంద్వారా నేర్చుకుంటారు.

మళ్లీ మళ్లీ చెప్పడం.

ఒక్కసారికి 4 నిమిషాల వరకు ఒక
విషయంప�ై మనసు నిలుపగలరు.

నిజాన్ని, కల్పనను వేరు చేయలేరు.

ఒక మెటటు ్ సూచనలు.

వారు దేన్నైతే చూడగలరో, తాకగలరో లేక వాసన
చూడగలరో, దాన్ని మాత్రమే అర్ థం చేసుకోగలరు.

ఒక పని నుండి మరొక దానికి మారడానికి స్వేఛ్చ
ఉండాలి.
ప్రతి 4 నిమిషాలకు కండరాలను చాచుకోడానికి,
నిల్చోడానికి, ఎగరడానికి, కూర్చోడానికి
సమయముండాలి.

శారీరకంగా

త్వరగా అలసిపో తారు.

భావోద్రేకంగా

పెద్దలను సంతోష పెట్టా లని
కోరుకుంటారు.

ఒక్కొక్కరికి సమయమివ్వండి. పొ గడ్త , ప్రో త్సాహం
ఇవ్వండి.

ఆశ్చర్యం, విస్మయాలను
పొ ందుతారు.

దేవుని సృష్టికి ఉదాహరణలు.

రెండవ దశ అభివృద్ధి

గుణ లక్షణాలు

అవసరతలు

మేధాపరంగా

వస్తువులను చూడడం,
తాకడం, వాసన చూడడంద్వారా
నేర్చుకుంటారు.

మళ్లీ మళ్లీ చెప్పడం.

పెద్ద కండరాలను అదుపులో
ఉంచుకోడానికి నేర్చుకుంటుంటారు.

చాలా శ్రద్ధ అవసరం.
ఆత్మీయంగా

పని చేసే సమయం, విశ్రాంతి తీసుకొనే సమయం.

ప్రేమించే పెద్దలు.

నమ్మడం.

ఒక్కసారికి 10 నిమిషాల వరకు ఒక
విషయంప�ై మనసు నిలుపగలరు.
కల్పితాన్ని, నిజాన్ని వేరుచేయటం
మొదలౌతుంది.
ఊహించగలరు.

తెలుసుకోవాలని, నేర్చుకోవాలని
కోరుతుంటారు.

చూడడం, కొత్త గా కనిపెట్టడం ద్వారా
నేర్చుకుంటారు.

వారు దేన్నైతే చూడగలరో, తాకగలరో లేక వాసన
చూడగలరో, దాన్ని మాత్రమే అర్ థం చేసుకోగలరు.
ప్రతి 10 నిమిషాలకు కార్యకలాపాలు
మారుస్
తుండాలి.

బ�ైబిలు కథలు కల్పిత కథలు కాదని, అవి నిజంగా
జరిగినవని బో ధించండి.
దేవుని ప్రేమను మాదిరిగా చూపించే పెద్దలు.

శారీరకంగా

త్వరగా అలసిపో తారు.

కొత్త ప్రా వీణ్యతలు అభ్యసించడానికి అవకాశాలు.

భావోద్రేకంగా

భయంతోను, భావోద్రేకంగాను.

విజయవంతంగా ముగిసే తమాష�ైన
కార్యకలాపాలతో క్షేమకరమ�ైన తమాషా
వాతావరణం కల్పించండి.

ఆత్మీయంగా

చిన్న కండరాలను స్వాధీనంలో
ఉంచుకోడానికి నేర్చుకుంటుంటారు.
గమనించబడాలని కోరుకుంటారు.
అవిధేయతను అర్ థంచేసుకుంటారు.
ఆరాధించగలరు.

పని చేసే సమయం, విశ్రాంతి తీసుకొనే సమయం.

ప్రేమించే పెద్దలు.
క్షమించబడాలి.

ఆరాధించడానికి ప్రో త్సాహం.

జీసస్ లవ్స్ : ద వర్ల్డ్
మూడవ దశ అభివృద్ధి

గుణ లక్షణాలు

అవసరతలు

మేధాపరంగా

సృజనాత్మకంగా ఉంటారు.

మళ్లీ మళ్లీ చెప్పడం.

మంచి జ్ఞాపకాలు.

కొత్త ప్రా వీణ్యతలు అభ్యసించాలి.

ఒక్కసారికి 15 నిమిషాల వరకు ఒక
విషయంప�ై మనసు నిలుపగలరు.

నేర్చుకోడానికి సృజనాత్మక పద్ధ తులు (నాటకం,
చిత్రలేఖనం, సంగీతం, ఆటలు).

చదవడం, రాయడం, మాట్లా డడంలో కంఠస్థ ఆటలు.
ప్రా వీణ్యత ఉంటుంది.
వారు దేన్నైతే చూడగలరో, తాకగలరో లేక వాసన
చూడగలరో, దాన్ని మాత్రమే అర్ థం చేసుకోగలరు.

శారీరకంగా

చుఱుగ్గా ఉంటారు.

స్వరం, శరీరంప�ై స్వాధీనం.
లయబద్ధం.

ప్రతి 15 నిమిషాలకు కార్యకలాపాలు మారుస్
తుండాలి.

శారీరకమ�ైన పెద్ద పనుల (నృత్యం, పరుగెత్తడం)
మధ్యలో శారీరకమ�ైన చిన్న పనులకు (చదవడం,
రాయడం) మారుస్తుండాలి.
పని చేసే సమయం, విశ్రాంతి తీసుకొనే సమయం.
కొత్త ప్రా వీణ్యతలు అభ్యసించాలి.
నేర్చుకొనే కార్యకలాపాలు.

భావోద్రేకంగా

పెద్దలనుండి సమ్మతిని
కోరుకుంటారు.

ఇంద్య
రి నిగ్రహం అభివృద్ధి
చెందుతుంటుంది.
ఆత్మీయంగా

విజయవంతంగా ముగిసే తమాష�ైన కార్యకలాపాలతో
క్షేమకరమ�ైన తమాషా వాతావరణం కలిగించండి.
బాధ్యతలు తీసుకోడానికి అవకాశాలు.
ప్రేమించే పెద్దలు.

క్షమాపణ అంటే అర్ థం
చేసుకుంటారు.

క్షమించబడాలి, క్షమాపణకు ఉదాహరణలుగా
ఉండాలి.

నాల్గ వ దశ అభివృద్ధి

గుణ లక్షణాలు

అవసరతలు

మేధాపరంగా

వస్తువును చూపించి చెప్పే పాఠాలు, మళ్లీ మళ్లీ చెప్పడం.
సమస్యను పరిష్కరించడం,
రాయడం, మాట్లా డడం, పరిశోధన, సృజనాత్మక
మెదడుకు మేత, సృజనాత్మక
కార్యకలాపాలు.
పద్ధ తుల ద్వారా నేర్చుకుంటారు.
వేర్వేరు ఆలోచనలను, భావాలను, ఊహా
ఒక్కసారికి 30 నిమిషాల వరకు ఒక తలంపులను అర్ థం చేసుకోగలరు.
విషయంప�ై మనసు నిలుపగలరు.
ప్రతి 30 నిమిషాలకు కార్యకలాపాలు మారుస్తుండాలి.

శారీరకంగా

కండరాల అదుపు.

దేవున్ని గురించి స్వంత
మార్గ దర్శక బ�ైబిలు పఠనాలు.
నమ్మకాలు, ప్రశ్నలు కలిగి ఉంటారు.

భావోద్రేకంగా

ఆత్మీయంగా

చుఱుకుదనం.

పెద్దల స్థా నాన్ని ఆశిస్తా రు.
భావోద్క
రి ్త త.

శారీరకమ�ైన పెద్ద పనుల (నృత్యం, పరుగెత్తడం)
మధ్యలో శారీరకమ�ైన చిన్న పనులకు (చదవడం,
రాయడం) మారుస్తుండాలి.
పని చేసే సమయం, విశ్రాంతి తీసుకొనే సమయం.

మరీ కష్ట మ�ైనవి కాకుండా, సవాలు చేసే బాధ్యతలను
అప్పగించండి.

‘కథానాయకుల’ను ఆరాధిస్తా రు.

ప్రేమ, సహాయం, ప్రో త్సాహాలను ఇవ్వండి.

రక్షణ అంటే ఏమిటో అర్ థం
చేసుకోగలరు.

సువార్త సత్యాన్ని తేటగా కనబఱచుట.

మంచి, చెడ్డలను వివేచించగల
స్వంత అభిప్రా యాలు.

ప్రేమించే పెద్దలు.

నిర్ణయాలను తీసుకొనడంలో నడిపింపు.

