
ଖେଳ
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ...

ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ବଢାଇବାପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣଗୁଡିକ  
Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ

ଖେଳିବା ହେଉଛି ଗୁରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ  
ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ, ସମୟ 
ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଅନେକ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା 
ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଖେଳରେ ନିୟୋଜିତ 
ହେବା ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ 
ଆଗ୍ରହ, ଆବେଗ ଏବଂ 
ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ 
ଅନୁମତି ଦିଏ | ଖେଳ ହେଉଛି ଏକ 
ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପକରଣ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର 
ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଖେଳିବା ସମୟର ସର୍ବାଧିକ 
ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ 

   ସ୍କ୍ରିନ ସମୟକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ 

    ବାହରେ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ 

   ଶିଶୁକୁ ତ୍ରୁଟି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ 

    ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଖେଳିବା ଏବଂ 
ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ 
ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ |

     ଖେଳ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏବଂ ଖେଳନା ବିଷୟରେ 
ପିଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ 

    କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବାକୁ 
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ 

   ଯଦି ପିଲାଟି ବିରକ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ପିଲା ହତାଶ ହୁଏ 
ତେବେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ 

    ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ

   ଶିଶୁ ବିକାଶ ଉପରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ 
ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

Pathways.org ଜଣେ ଶିଶୁର ଗତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶକୁ ବଢ଼ାଇବା 
ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ସ ସହିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ 

ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ।

friends@pathways.org 
www.pathways.org
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®

®

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 
Pathways.org କୁ ନିଶ୍ଚୟ 

ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ । 
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି 

ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ 
ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । 

ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ପୂର୍ବ ଲିଖିତ 
ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ 
କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ 
ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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0-6 ମାସ 

ମାଇଲଷ୍ଟୋନକୁ ପୂରଣ କରିବା କୁ ସାହାଯ୍ୟ 

   ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ 
ନାହାନ୍ତି କଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା 

  ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 

  ସୃଜନଶୀଳତା ଓ କଳ୍ପନା 

   ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ଓ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପନ  

  ନମନୀୟତା

  ନମନୀୟତା ଓ ଉପଯୋଜନତା 

   ରିସ୍କ ନେବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା 

  ଆବେଗର ପରିଚାଳନା 

  ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା 

  ଆଗ୍ରହକୁ ଜନ୍ମାଇବା 

ସାରାଜୀବନ ପାଇଁ  ନିର୍ମାଣ 
ଦକ୍ଷତା ଖେଳ ଖେଳାନ୍ତୁ

• ଶିଶୁକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ରଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଖେଳନା ଦେଖାନ୍ତୁ 

• ଶିଶୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା 
ପାଇଁ ଶିଶୁ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, 
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଣୁତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି 
କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ।  

• ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୁନିଆଁକୁ 
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦେଖିପାରିବେ |

• ଶିଶୁକୁ ନୂତନ ଗଠନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁକୁ 
ପାଟି ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । 

• ବିଭିନ୍ନ ଚେହେରା ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା 
ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ |

• ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଟମି ସମୟ(ପେଟେଇବା ସମୟ) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମୟକୁ 
ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା 
ପ୍ରିୟ ଖେଳନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

7-12 ମାସ 
• ଲୁଚକାଳି ଖେଳନ୍ତୁ 
• ଶିଶୁକୁ ମୁଁହ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 
• ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ 

ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
• ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପେଟେଇ କରି, ଗୋଟିଏ 

ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କରି  ଇତ୍ୟାଦି | 
• କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ସୁଯୋଗ 

ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଖେଳନା 
ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭୂମିରେ ପଡେ 

• ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଖେଳନା ପ୍ରଦାନ 
କରନ୍ତୁ, ଯଥା ବଲ୍, ଆକୃତି ସର୍ଟର୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ 
ଖେଳନା, କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଚାମଚ ପରି ସାଧାରଣ 
ଘରୋଇ ଜିନିଷ |

1-3 ବର୍ଷ 
• ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା 

ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳନା ସହିତ ସମୟ 
ବିତାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 

• ଶିଶୁ କୁ କ୍ରାୟନ୍ କିମ୍ବା ମାର୍କର 
ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗାରେଇବା 
ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ 

• ପିଲାଙ୍କୁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ 
କରନ୍ତୁ

• ବିଭିନ୍ନ ଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ 
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଥା ଚାଲିବା, ଡେଇଁବା ଏବଂ 
ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବା |

• ଏକ ନକଲି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଥା ମିଛି 
ମିଛିକା ଖାଲି କପରୁ ପିଇବା ।

• ଯେତେବେଳେ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 
ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୌଖିକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ

• ପିଲା ଗାଇବା, ନାଚିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ 
ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଥା।, ଡେଇଁବା, ଝୁଲିବା, ଚଢ଼ିବା ଏବଂ 
ଆଉ କିଛି କରିବା 

• ପିଲାଙ୍କୁ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି 
ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ । 

• କାଳ୍ପନିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଭୂମିକା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡିକ ପାଇଁ 
ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ । 

• ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ 
ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବା 
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା  

• ମିଳାମିଶା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ 
କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ 
ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 
ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ । 

ଜନ୍ମ ଠାରୁ, ଶିଶୁ ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଦୁନିଆଁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା 
କରେ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରେ । 
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ଶିଶୁ ବିକାଶ ଉପରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org
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