
జీసస్ లవ్స్ : ద వర్ల్డ్
మొదటి దశ అభివృద్ధి గుణ లక్షణాలు అవసరతలు

మేధాపరంగా ఆటలు ఆడడం, వస్తు వులన్ 
చూడడం, తాకడం, వాసన 
చూడడందావారా నేర్చుకుంటార్.  
ఒక్కసారికి 4 నిమిషాల వరకు ఒక 
విషయంప�ై మనస్ నిలుపగలర్.
నిజానిని, కల్పనన్ వేర్ చేయలేర్.

మళ్లీ మళ్లీ చెప్పడం.

ఒక మెట్టు  సూచనలు.

వార్ దేన్ైనితే చూడగలరో, తాకగలరో లేక వాసన 
చూడగలరో, దానిని మాత్రమే అర్ం చేస్కోగలర్.

ఒక పని న్ండి మరొక దానికి మారడానికి స్వాఛచు 
ఉండాలి. 

ప్రతి 4 నిమిషాలకు కండరాలన్ చాచ్కోడానికి, 
నిల్చుడానికి, ఎగరడానికి, కూరోచుడానికి 
సమయముండాలి.

శారీరకంగా తవారగా అలసిపో తార్.
ప�ద్ద  కండరాలన్ అద్పుల్ 
ఉంచ్కోడానికి నేర్చుకుంట్ంటార్.

పని చేస్ సమయం, విశరా ంతి తీస్కొనే సమయం.

భావోదే్రకంగా ప�ద్దలన్ సంతోష ప�టాటు లని 
కోర్కుంటార్.
చాలా శరదధి  అవసరం.

ఒకొ్కక్కరికి సమయమివవాండి. పొ గడతు , పో ్ర తాసాహం 
ఇవవాండి.
ప్్రమించే ప�ద్దలు.

ఆతీమీయంగా ఆశచుర్ం, విసమీయాలన్  
పొ ంద్తార్.
నమమీడం.

దేవుని సృషిటుకి ఉదాహరణలు.

రెండవ దశ అభివృద్ధి గుణ లక్షణాలు అవసరతలు

మేధాపరంగా వస్తు వులన్ చూడడం, 
తాకడం, వాసన చూడడందావారా 
నేర్చుకుంటార్.
ఒక్కసారికి 10 నిమిషాల వరకు ఒక 
విషయంప�ై మనస్ నిలుపగలర్.
కల్పితానిని, నిజానిని వేర్చేయటం 
మొదలౌతుంద్.
ఊహించగలర్.
తెలుస్కోవాలని, నేర్చుకోవాలని 
కోర్తుంటార్.

మళ్లీ మళ్లీ చెపపిడం.

చూడడం, కొతతుగా కనిప�ట్టడం దావారా 
నేర్చుకుంటార్.

వార్ దేన్ైనితే చూడగలరో, తాకగలరో లేక వాసన 
చూడగలరో, దానిని మాత్రమే అర్ం చేస్కోగలర్.

ప్రతి 10 నిమిషాలకు కార్యకలాపాలు 
మార్స్తు ండాల్.

బ�ైబిలు కథలు కల్పిత కథలు కాదని, అవి నిజంగా 
జరిగినవని బో ధ్ంచండి. 

దేవుని ప్్రమన్ మాద్రిగా చూపించే ప�ద్దలు.

శారీరకంగా తవారగా అలసిపో తార్.
చినని కండరాలన్ సావాధీనంలో 
ఉంచ్కోడానికి నేర్చుకుంటుంటార్.

కొతతు  ప్ార వీణ్యతలు అభ్యసించడానికి అవకాశాలు. 
పని చేస్ సమయం, విశరా ంతి తీస్కొనే సమయం.

భావోదే్రకంగా భయంతోన్, భావోదే్రకంగాన్.
గమనించబడాలని కోర్కుంటార్.

విజయవంతంగా ముగిస్ తమాష�ైన 
కార్యకలాపాలతో క్షేమకరమ�ైన తమాషా 
వాతావరణం కల్పించండి.
ప్్రమించే ప�ద్దలు.

ఆతీమీయంగా అవిధేయతన్ అర్ంచేస్కుంటార్.
ఆరాధ్ంచగలర్.

క్షమించబడాల్.
ఆరాధ్ంచడానికి పో ్ర తాసాహం.



నాల్గ వ దశ అభివృద్ధి గుణ లక్షణాలు అవసరతలు

మేధాపరంగా వస్తు వున్ చూపించి చెప్పి పాఠాలు, 
సమస్యన్ పరిష్కరించడం, 
మ�దడుకు మేత, సృజనాతమీక 
పదధితుల దావారా నేర్చుకుంటార్.
ఒక్కసారికి 30 నిమిషాల వరకు ఒక 
విషయంప�ై మనస్ నిలుపగలర్.

మళ్లీ మళ్లీ చెపపిడం.
రాయడం, మాటాలీ డడం, పరిశోధన, సృజనాతమీక 
కార్యకలాపాలు.
వేరషేవార్ ఆలోచనలన్, భావాలన్, ఊహా 
తలంపులన్ అర్ం చేస్కోగలర్.
ప్రతి 30 నిమిషాలకు కార్యకలాపాలు మార్స్తు ండాల్.

శారీరకంగా కండరాల అద్పు. 
చ్ఱ్కుదనం.

శారీరకమ�ైన ప�ద్ద  పన్ల (నృత్యం, పర్గెతతుడం) 
మధ్యలో శారీరకమ�ైన చినని పన్లకు (చదవడం, 
రాయడం) మార్స్తు ండాల్.
పని చేస్ సమయం, విశరా ంతి తీస్కొనే సమయం.

భావోదే్రకంగా ప�ద్దల సా్ నానిని ఆశిసాతు ర్. 
భావోద్్రకతుత.
‘కథానాయకుల’న్ ఆరాధ్సాతు ర్.

మరీ కష్టమ�ైనవి కాకుండా, సవాలు చేస్ బాధ్యతలన్ 
అపపిగించండి.
ప్్రమ, సహాయం, పో ్ర తాసాహాలన్ ఇవవాండి.
ప్్రమించే ప�ద్దలు.

ఆతీమీయంగా రక్షణ అంటే ఏమిటో అర్ం 
చేస్కోగలర్. 
మంచి, చెడ్డలన్ వివేచించగల 
సవాంత అభిప్ార యాలు.

స్వారతు సతా్యనిని తేటగా కనబఱచ్ట.
నిర్ణయాలన్ తీస్కొనడంలో నడిపింపు.

మూడవ దశ అభివృద్ధి గుణ లక్షణాలు అవసరతలు

మేధాపరంగా సృజనాతమీకంగా ఉంటార్.
ఒక్కసారికి 15 నిమిషాల వరకు ఒక 
విషయంప�ై మనస్ నిలుపగలర్.
మంచి జాఞా పకాలు. 
చదవడం, రాయడం, మాటాలీ డడంలో 
ప్ార వీణ్యత ఉంటుంద్.

మళ్లీ మళ్లీ చెపపిడం.

నేర్చుకోడానికి సృజనాతమీక పదధితులు (నాటకం, 
చిత్రలేఖనం, సంగీతం, ఆటలు).

కొతతు  ప్ార వీణ్యతలు అభ్యసించాల్.

కంఠస్ ఆటలు.

వార్ దేన్ైనితే చూడగలరో, తాకగలరో లేక వాసన 
చూడగలరో, దానిని మాత్రమే అర్ం చేస్కోగలర్.

ప్రతి 15 నిమిషాలకు కార్యకలాపాలు మార్స్తు ండాల్.

శారీరకంగా చ్ఱ్గా్గ  ఉంటార్.
సవారం, శరీరంప�ై సావాధీనం.
లయబదధిం.

శారీరకమ�ైన ప�ద్ద  పన్ల (నృత్యం, పర్గెతతుడం) 
మధ్యలో శారీరకమ�ైన చినని పన్లకు (చదవడం, 
రాయడం) మార్స్తు ండాల్. 
పని చేస్ సమయం, విశరా ంతి తీస్కొనే సమయం.
కొతతు  ప్ార వీణ్యతలు అభ్యసించాల్. 
నేర్చుకొనే కార్యకలాపాలు.

భావోదే్రకంగా ప�ద్దలన్ండి సమమీతిని 
కోర్కుంటార్. 
ఇంద్్రయ నిగరహం అభివృద్ధి  
చెంద్తుంటుంద్.

విజయవంతంగా ముగిస్ తమాష�ైన కార్యకలాపాలతో 
క్షేమకరమ�ైన తమాషా వాతావరణం కల్గించండి.
బాధ్యతలు తీస్కోడానికి అవకాశాలు. 
ప్్రమించే ప�ద్దలు.

ఆతీమీయంగా క్షమాపణ అంటే అర్ం 
చేస్కుంటార్.
దేవునిని గురించి సవాంత 
నమమీకాలు, ప్రశనిలు కల్గి ఉంటార్.

క్షమించబడాల్, క్షమాపణకు ఉదాహరణలుగా 
ఉండాల్.
మార్గదర్శక బ�ైబిలు పఠనాలు.

జీసస్ లవ్స్ : ద వర్ల్డ్


