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विकासशील अपेक्षाहरू  

80% मस्तिष्क विकास जीिनको 
पहहलो िीन िर्षमा हुन्छ! 

 

अमेरिकी बालबाललका एकाडेमी ि िोग ननयन्रण ि िोकथाम केन्रद्िािा प्रत्येक बच्चाले बाह्र 
महहनासम्ममा हालसल गनुष पने उमेि सम्बन्धी िथ्याङ्कहरू उल्लेख गिेको छ। 
 

विकासशील परिििषनहरु अधधकाांश बच्चाहरूले केही ननस्चचि उमेिमा गनष सक्छन।् यी 
सांिेदनशीलिाको साथ हेनष सककन्छ; जतिै प्रत्येक बच्चा  उनको आफ्नै क्षमिामा विकास हुन्छ। 
बच्चा बबना कुनै कौशल नलसकी सही मागषमा हुन सक्छ। यहद िपाईको बच्चाको लाधग प्रगनि िा 
हिलाइमा कुनै धचन्िा छ भने अलभभािकले मध्यतिा गदै आफ्नो बच्चाको डाक्टिलाई सचेि 
गिाउनुपदषछ। 

िपाईको बच्चाले के गनुषपछष? 

          भाषा र सचंार विकास 

  उसको आफ्नै नाम ि उमेि भन्न सक्छ। 
  दईु ि िीन चिण ननदेशनहरू पालना गछष। 
  परिधचि चीजहरू ि ितिुहरू नामकिण गनष सक्छ। 
  "समान" ि "फिक" अिधािणाहरू बुझ्दछ। 
  स्तथनि शब्दहरू जतिै "इन," "अन," ि ''अन्डि'' बुझ्दछ। 
  पााँच देखख ६ शब्दहरूको िाक्यमा बोल्दछ। 
  अपरिधचिहरूसाँग अधधकाांश समय बुझ्नका लाधग तपष्ट रूपमा बोल्दछ। 
  कथाहरू भन्छ िा २ देखख ३ सम्म िाक्य िािाषलाप गदषछ। 

सामाजिक / भािनात्मक विकास 

  नयााँ अनुभिहरूमा रुधच िाख्छ। 
  अन्य बच्चाहरुसाँग िाम्रो खेल्छ। 
  खेलहरूमा पालो ललन्छ। 
  तनेह ि चासो देखाउाँ दछ। 
  काल्पननक खेलमा बढ्दो िचनात्मक हुन्छ। 
  कपडा ि लगाउने ि फुकाउने आफैँ  गछष। 
  अरूलसिको वििादको समाधानलाई बहस गदषछ। 
  बहि अधधक तििन्र हुन्छ। 
  कल्पना ि िातिविकिा बीच लभन्निा छुट्याउन सक्दैन। 

अमेरिकी बालबाललका एकाडमेीले सबैको 
लाधग विकासशील ि व्यिहारिक 
पिीक्षणको लाधग लसफारिस गदषछ: 

    ९ महहना 
    १८ महहना 
    २४ िा ३० महहना 

 

ससफाररस गररएका 
विकासशील परीक्षण 

उपकरणिरू: 
   उमेर र चरणिरू 

प्रश्नािली (एएसक्यू-३) 
      असभभािकको विकासशील 

अिस्थाक मूलयांकन 
(पीईडीएस) 

   असभभािकको विकासशील जस्थति 
- विकासशील पररिितनिरु 
(पीईडीएस-डीएम) 

  ब्रिग्यान्स जस्िन्स 

 

 
 

ससफाररस गररएका एप्स: 
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संज्ञानात्मक विकास (ससक्ने, सोच्ने, समस्या समाधान गने क्षमिािरू) 
  सही रूपमा केहह िङहरूको नाम बिाउाँछ। 
  गणनाको अिधािणा बुझ्छ ि केहह सांख्याहरु जान्न सक्छ। 
  िीन-भाग ननदेशनहरू पालना गछष। 
  एउटा कथाको भागहरू सम्झन्छन।् 
  समान / फिकको अिधािणा बुझ्दछ। 
  गुडडया, जनाििहरू, ि मान्छेसाँग काल्पननक खेलमा सांलग्न हुन्छन।् 
  ललभि, बटनहरू ि चलाउने ितिुहरुद्िािा खखलौनाहरू सञ्चालन गनष सक्दछ। 
  ३ िा ४ टुक्रा पजल पुिा गनष सक्दछ। 

शारीररक विकास (ग्रस मोटर)  
  चढ्ने ि कुद्ने िाम्रोसाँग गछष। 
  एउटा खुट्टाले पााँच सेकेन्ड उफ्रने ि उलभने गछष। 
  प्रत्येक चिणमा एक खुट्टा िाखेि बबना मद्दि लसांडीमा माधथ िल गछष। 
  बल अगाडी हान्छ। 
  टाउको माधथ बल फ्यााँक्छ। 
  प्राय उफे्रको बल समात्छ। 
  अगाडड ि पछाडड बढ्छ। 
  ट्राइसाइकल पाइडल माछष। 

फाइन मोटर विकास 

  सकष ल ि तक्िायि आकािहरू बनाउाँछ िा कवप गछष। 
  एक समयमा एक पटक पुतिक पानाहरु पल्टाउछ। 
  कुनै पनन भााँडोको बबको लगाउने िा खोल्ने गछष।  
  एक व्यस्क्िको दईु देखख चाि शिीिका भागहरू बनाउाँछ। 
  कैं ची प्रयोग गदषछ। 
  केही ठुलो अक्षि कवप गनष सुरु गछष। 

मैले मेिो बच्चाको डाक्टिसाँग के भन्नुपछष? 

प्रत्येक बच्चा आफ्नै िरिकामा विकलसि हुन्छ। िपाईको बच्चाले कुनै पनन कौशल लसक्न ननस्चचि कनि 
समय लाग्छ भन्न असम्भि छ। यहद िपाईको बच्चाले सम्भाविि विकासशील हिलाईको ननम्न सांकेिहरू 
देखाउाँ दछ भने िपाईलाई िपाईको बालबाललकाको धचककत्सकलाई सम्पकष  गनुषपछष। 

  ऊ उफ्रन सक्दैन। 
  उसले ट्राइसाइकल चलाउन सक्दैन। 
  उसले के्रयन बुिी औांला ि औांलाहरु बीच समाउन सक्दैन। 
  लेख्न समतया छ। 
  चाि िा बिी ब्लकहरू थाक लगाउन सक्दैन। 
  अझै पनन उसको आमाबाबुले उसलाई छोडिे हहांड्नु पदाष रुने िा झ्यालमने गछष। 
  अन्ििकक्रयात्मक खेलहरू जतिै पजल, पेग बोडष िा धगयिहरुसाँग कायष गनष सक्दैन। 
  अन्य बच्चा िा खखलौनेहरूको साथ खेल्न चाहाँदैनन।् 
  प्ले वप्रटेण्ड िा मेक-बबललि गदैन। 
  लुगा लगाउन, सतु्न, शौचालयको प्रयोग गनष मान्दैन। 
  निाम्रो िा रिसाउाँ दा कुनै पनन आत्म-ननयन्रण बबना बाहहि हहाँड्छ। 
  िीन शब्द भन्दा बिीको िाक्य प्रयोग गदैन। 
 कौशलहरु गुमाउाँ दछ जनु उनले एक चोहट दक्षिा प्राप्ि गिेको धथयो। 
 

 

िपाईको बच्चालाई ससक्न र 
िदृ्धध गनत मद्दि गनत 
सकारात्मक असभभािक 

सुझाििरु 

 
प्रत्येक हदन आफ्नो बच्चाको लाधग 
पढ्नुहोस।् िपाईको बच्चालाई उनीहरुले 
धचरमा देखेका ितिुहरु देखाउन लगाई 
नाम सोध्नुहोस।् 
 
उसलाई िपाईको लाधग घि िरिपरि 
ितिुहरू खोज्नु िा शिीिको भागहरू ि 
ितिुहरूको नाम सोध्नुहोस।् 
 
आफ्नो बच्चाहरुसाँग जोडा लमलाउने 
खेलहरु खेल्नुहोस,् जतिै सेप सोहटिंग 
एण्ड लसम्पल पजल्स। 
 
आफ्नो बच्चाहरुसाँग गणना गने खेल 
खेल्नुहोस।् 
 
िपाईको बच्चाको भार्ा विकासमा 
मद्दि गनष उसले सुरु गने शब्दहरुमा 
थपेि उसको साथ कुिा गनुषहोस।् 
 
उसलाई आफैँ  लुगा लगाउन ि खान 
मद्दि गिेि आफ्नो बच्चाको बढ्दो 
तििन्रिालाई प्रोत्साहन गनुषहोस।् 
 
जब निनीहरू द:ुखी हुन्छन ्समतयाहरू 
समाधान गनष िपाईको बच्चाको साथ 
कायष गनुषहोस।् 
 
समूहहरूमा खेल्न जााँदा िपाईको 
बच्चाको स्जज्ञासा ि सकािात्मक 
खेल व्यिहािको प्रोत्साहन 
गनुषहोस।् 
 
िपाईको बच्चाको साथ बाहहि 
खेल्नुहोस।् पाकष मा जानुहोस ्िा टे्रलमा 
हहांड्नुहोस।् िपाईको बच्चालाई तििन्र 
रूपमा खेल्न ि लसक्न हदनुहोस।् 
 
िपाईको बालबाललकालाई पेपि, के्रयन्स ि 
कलरिङ्ग बुक्स प्रदान गनुषहोस।् बच्चाको 
साथ िङ्ग लगाई लाइन ि आकािहरू 
बनाउनुहोस।्
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