તમારું બાલક સ્ો ર્નર છે ?
ેયેન્ટિંગ - ભોક્ષદા વ્માવ
જે ફાલક ધીમી ગતિએ ીખિું ષોય િો િે િેમની
કુ દરિી નફલાઇ છે. આ માટે ફાલકને દોવી
માની િેને ટોર્ચર ન કરો. નેગેટટળ કમાન્ડ ન
આો. આ શમસ્યામાં ધીરજથી કામ ો
જ્માયે ફાકોને સ્કૂ રભાં વારું પોભમટવ કયતાં
જોઈએ ત્માયે દયે ક ેયેટ્વને એલું થતું શોમ છે કે
ભારું ફાક ણ આલું જ પોભમટવ આે. ેયેટ્વ અટમ રોકોનાં ફાકોને જોઈને તેભનું ફાક ણ
એકે ડેન્ભક ફપલ્ડ અને અટમ પ્રલૃન્િભાં અગ્રેવય યશે તે ભાિે પ્રેળય કયે છે . તેને લધુ ભશે નત કયાલે છે , ણ
જ્માયે ફાક વક્વેવ નથી થતું ત્માયે ેયેટ્વ ન્નયાળ થઈને ફાકને ધભકાલલાનું કાભ કયે છે . આલું
ન કયતાં ફાકની ભુશ્કે રીને વભજલી જરૂયી છે . ફની ળકે કે આના ફાકનો ગ્રાન્સ્ંગ ાલય ઓછો
શોમ, તો આલા ફાક વાથે કઈ યીતે ડીર કયલું તે વભજી રઈએ
જો ફાકની ળીખલાની પ્રફિમા થોડી ધીભી શોમ તો તેને કોઈ સ્ેન્ળમર ફાકની જેભ િર ીિ કયલાની
જરૂય નથી, ણ તેની ળીખલાની ધીભી પ્રોવેવ વાથે ધીયજૂલમક લતમલાની જરૂય છે . આલાં ફાકોનો
ગ્રાન્સ્ંગ ાલય લીક શોલાથી તે થોડી ધીભી ગન્તથી લાતને વભજે છે , ણ તેના ભગજભાં એક લાય કોઈ
લાત ફેવી જામ છી કોઈ વભસ્મા નથી થતી. આલા ફાકને ખૂફ શલા ભૂડભાં , શલા લાતાલયણભાં
બણાલલાભાં આલે તો ખૂફ જ વાયી વપતા ભે છે .
ષે લ્ધી પડૂ અને ૂરિી ઊંઘ
જો ફાકનું ભગજ તંદુયસ્ત યશે ળે તો તેની ધીભી ળીખલાની પ્રોવેવને ણ ઝડી ફનાલી ળકામ છે .
આ ભાિે ફાકને પાસ્િ પૂડની જગ્માએ શે લ્ધી નાસ્તો આો. વભતોર આશાયમુક્ત બોજન આો.
ઘયનું લાતાલયણ ણ તણાલભુક્ત અને શલું યાખો. જો ઘયનું લાતાલયણ આનંદભમ યશે તું શોમ તો
ફાકના ભાનવ ય તેની વકાયાત્ભક અવય થામ છે . તે વાયી યીતે જભી રે છે અને ૂયતી ઊંઘ ણ
રે છે .
ષોમળકચ માં મદદ કરો
ફાક જ્માયે શોભલકમ કયલા ફેવે ત્માયે તેની વાથે તભે ણ ફેવો.
આલું કયલાથી ફાકને કમા
ન્લમભાં ળું ભુશ્કે રી ડે છે તેની તભને જાણ થળે અને
તભે ફાકની ભદદ કયી ળકળો. ફાકને
ધાકધભકીથી નશં ણ ળાંન્તથી , પ્રેભથી બણાલો. શોભલકમ નો ન્ફયમડ ફેથી ત્રણ કરાક વુધીનો શોમ
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તો તેભાં એકાદ બ્રેક યાખો. ફાકને બણાલતી લખતે એક લાતનું ખાવ ધ્માન યાખો કે ક્માયે મ
બાયે બયખભ લાતાલયણ ફિએિ કયીને ન બણાલો. બાયે બયખભ લાતાલયણભાં ભગજ ફ્રેવ અને ફયરેક્વ
નથી યશે તું, ફાક લધુ ગબયાઈ જામ છે અને ઊરિાની ળીખલાની પ્રોવેવ ધીભી ડી જામ છે .
ટરતળઝન કરાળો
જે ફાકની ળીખલાની પ્રોવેવ ધીભી શોમ તેને ળીખી ગમા ફાદ એ જ ભુદ્દાનું લાયંલાય ફયન્લઝન કયલો.
આ યીતે દૃઢીકયણ કયલાથી ણ તેના ભાિે એ ન્લમ માદ યાખલો વશે રો ફની જળે. ફાકને એકરા
કંિાો આલતો શોમ તો તેના ધોયણનાં ફે-ચાય ફાકોને બેગાં કયીને ક્લીઝ ગોઠલો અને એ યીતે
ગમ્ભત વાથે જ્ઞાન આળો તોણ તે શલી ળૈરીભાં ફશુ વાયી યીતે ફધું જ ળીખી રે છે .
પન એતટટતળટીમાં ઇન્ળોલ્ળ કરો
ઘણી લાય ેયેટ્વ એલી બૂર કયે છે કે તેભનું ફાક અટમ ફાક કયતાં થોડું ાછ શોમ તો તેને
વતત બણ્મા કયલાની વરાશ આે છે , ણ આલું ક્માયે મ ન કયો. આલું કયીને તભે તભાયા ફાક ય
ભાનન્વક ત્રાવ ગુજાયો છો. અભુક કરાક સ્િડીના ફપક્વ કયીને તેને ફયરેક્વ થલા ભાિે નો વભમ આો.
યભતો યભલા જલા દો. ખાવ કયીને ળાા અને િમુળન લચ્ચે થોડો બ્રેક આો. ફાકના ન્ળડમુરને
એિરું િાઇિ ન ફનાલો કે ભાનન્વક તણાલભાં તેની ભાનન્વક ળન્ક્ત લેડપાઈ જામ.
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