જં તુઓનો પ્રવાસ – શિક્ષકો અને માતાશિતા
માટે ની માર્ગદશિગકા
વ્યક્તિગત હાથ ધોવાની ટે વ બાળકોનાાં સારા
સ્વાથ્ય માટે ખુબ જ જરૂરી છે . સવેક્ષણ મુજબ હાથ
ધોવાની સારી ટે વ માત્ર પેટ સાંબાંક્તધત ક્તબમારીઓથી
નક્તહ પરાં તુ શરદી અને તાવ જેવી અન્ય
ક્તબમારીઓથી પણ તમને દુ ર રાખે છે . બાળકોને
નાની ઉમર ે શીખવવામાાં આવેલ સ્વાથ્ય સંબંશિત
સારી ટેવો એ તેમને જીવનભર યાદ રહે છે . આ
બાબતોને ખુબ જ પ્રોત્સાહન આિવું જોઈએ, ખાસ
કરીને િૌચાલય ર્યા િછી અને જમતાં િહેલાં હાથ
િોવાં. યાદ રહે કે આ આદત વારં વાર ઘરમાં,
બાળકોની સંભાળ રાખતી વખતે અને િાળામાં થાય તે
ખુબ જ જરૂરી છે . A Germs journey Resource
િુશસ્તકા, વેબસાઈટ અને હાથ િોવા શવિેના ર્ીતો
દ્વારા રમતાં રમતાં અને વાતચીત દ્વારા બાળકોને હાથ
િોવાનું મહત્વ િીખવાડી િકાય છે . આ અંર્ે વિારે
માશહતી અમારી વેબસાઈટ www.agermsjourney.com
ઉિર ઉિલબ્િ છે .

સંદભગ િુશસ્તકાનો ઉિયોર્ બાળકો સાથે કરો.
➔ તમારાાં બાળકોને સ્વચ્છતાની અગત્યતા
શીખવાડો
િુશસ્તકા તેમજ વેબસાઈટમાં જણાવેલ માશહતીનો
ઉિયોર્ કરીને જં તુઓ કે વી રીતે ફે લાય છે અને તમે
િૌચાલયમાં બેસવાની જગ્યાથી લઈને બાળકના િેટમાં
રોર્ કે વી રીતે પ્રસરે છે અને બીમાર કે વી રીતે િડીએ
છીએ અને કે વી રીતે કાળજીિૂવક
ગ હાથ િોવાંથી આ
રોર્ અટકાવી િકાય છે તે શવષે સંિોિન કરો.
બાળકોને ABC િીખવાડો- A (antecedents) B
(Behaviour) C (consequence) Antecedents એટલે
વાતાવરણમાં રહેલાં જન્તુઓ, Behaviour – હાથ
િોવાની ટેવ અને Consequence એટલે સ્વચ્છતા
રાખવી.

➔ બાય બાય જીવાણું (Bye Bye germs)
આિણે સૌ જાણીએ છીએ કે જં તુઓ શબમારી ફે લાવે છે
અને સાબુ વડે હાથ િોવાથી તેને સહેલાઈથી દુ ર કરી
િકાય છે . બાળકને હાથ િોવામાં મદદ કરો જેથી
બાળક બરોબર હાથ ઘસીને િાણી વડે િોઈને સારી
રીતે લુછી નાખે જેથી બિાં જં તુઓ દુ ર થઇ જાય. એ
ખાસ યાદ રહે કે બાળકો હાથ લુછવા માટે જે રૂમાલ
વાિરે છે તે ચોખો હોવો જોઈએ અને તેને બદલતા રેહવું
જોઈએ કારણ કે ર્ંદા રૂમાલમાં િણ જં તુઓ હોય છે .
હાથ િોવાની િદ્ધશત બાળકોને A germs journey
િુશસ્તકાનો ઉિયોર્ કરીને તથા હાથ િોવા અંર્ેના
ર્ીતો દ્વારા તથા U.V Gel (ગ્લો જેલ) અથવા તો ઓલીવ
ઓઈલ તેમજ ચળકતી વસ્તુ બાળકના હાથ ઉિર
લર્ાડીને િીખવાડી િકાય છે , જેને લર્ાવ્યા િછી
િાણી અને સાબુ દ્વારા દુ ર કરવું જરૂરી છે . જે બાળકોએ
તેમનાં હાથ યોગ્ય રીતે િોયાં ન હોય તો U.V Gel (ગ્લો
જેલ) અથવા તો ઓલીવ ઓઈલ તેમજ ચળકતી વસ્તુ
તેમનાં હાથમાં રેહિે, જે સ્િષ્ટ રીતે બતાવે છે કે તેઓએ
હાથ બરોબર િોયાં નથી.
➔ જં તુઓ સંબંશિત રમતો િોિો
િુસ્તકનાં િાછ્ળના ભાર્માં દિાગવેલ બંને Find the
Germs Games અને વેબસાઈટમાં રહેલી રમતનો
ઉિયોર્ કરીને જં તુઓ ક્ાં છુિાઈ િકે છે તે શવષે
િોિખોળ કરો. ઘરનું રસોડું , કાફે તથા આસિાસ
જગ્યાનું અવલોકન કરો અને જુ ઓ કે તમારં બાળક
િોિી િકે છે કે જં તુઓ કઈ જગ્યાએ હોય છે કે છુિાઈ
િકે છે , જેમ કે ટે બલ નીચે, કચરા િેટીમાં શવર્ેર ે
જગ્યાએ. તમારાં બાળકને સમજાવો કે કોઈ ચોકકસ
જગ્યા જે દે ખીતી રીતે સાફ લાર્ે િરં તુ ત્યાં અડાડવાથી
જં તુઓ તમારાં હાથ માં લાર્ી િકે છે .

અમે ખરેખર આિા રાખીએ છીએ કે તમે અને તમારા બાળકને 'એ જમેન્સ જની'ની િોિખોળનો
આનંદ માણો, અને તમને સાિનો ઉિયોર્ી લાર્ે છે ! જમગને જની િર વિુ માશહતી માટે કૃ િા કરીને
સંિકગ કરો klaird@dmu.ac.uk અથવા syounie.dmu.ac.uk

ત્યારબાદ ચચાગ કરો કે િા માટે ચોક્કસ જગ્યાએ હાથ
લર્ાવ્યા િછી તમારે તમારાં હાથ િોવા જોઈએ. આ
રમત એક ઉિયોર્ી માધ્યમ છે જે અદ્રશ્ય જં તુઓના
ખ્યાલ ઉિર સશવસેષ ભાર મુકે છે કે આિણે જં તુ નરી
આંખે હાથ કે અન્ય જગ્યાએ જોઈ િકતા નથી િરં તુ તે
ત્યાં હોય જ છે અને તે આિણને બીમાર કરી િકે છે .

૨.

તમારાં હાથ સાબુ અને િાણીથી િોવા
જોઈએ.

૩.

જં તુઓ ક્ાં રહે છે ?

૪.

િું આિણે જં તુઓ જોઈ િકીએ
છીએ?

➔ ઉિયોર્ી જન્તુઓ (Good Germs)
તમારાં બાળકને જં તુઓ શવષેનો ખ્યાલ આિવો ખુબ જ
મહત્વિૂણગ છે કે આિણા માટે બિા જં તુઓ હાશનકારક
નથી. ઘણાં બિાં જં તુઓ આિણને ખોરાક િચાવવામાં
અને આિણી રોર્ પ્રશતકારક િશિને વિારવામાં મદદ
કરે છે . િુશસ્તકા અને વેબસાઈટમાં રહેલી માશહતી
બાળકને એ સમજવામાં મદદરૂિ થાય છે કે જં તુઓ
ક્ાં રહે છે અને કે વી રીતે એક સરળ પ્રશિયા જેવી કે
િૌચાલય ર્યા િછી સાબુ વડે હાથ િોવાથી જં તુઓને
દુ ર કરી િકાય છે .
બાળકો િૂછવા માટે ના પ્રશ્નો (Question to ask your
children)
ચચાગને રસપ્રદ બનાવવા તેમજ જુ ઓ કે બાળક આ મુદ્દો
બરોબર સમજી ર્યો છે તો નીચેના પ્રશ્નો િૂછી િકો છો.
૧.

િું તમને ખબર છે કીટાણું તમને કે વી રીતે
બીમાર કરી િકે છે ?

જો તમે જં તુઓ વળી વસ્તુઓને સ્િિગ કરો છો
અને તે હાથ તમારાં મોઢામાં મુકો છો , તો
જં તુઓ તમારાં હાથ દ્વારા મોઢામાં અને િછી
િેટમાં જિે અને તમને બીમાર કરિે.

િું તમને ખબર છે કે જં તુઓને કે વી
રીતે દૂ ર કરવાં જોઈએ?

િુશસ્તકામાં દિાગવેલ રસોડાનું શચત્ર જુ ઓ અને
િોિો કે જં તુઓ ક્ાં છુિાયા છે અથવા તો
વેબસાઈટનો ઉિયોર્ કરો અને જં તુઓની
સંતાવવાની જગ્યાઓ િોિવાની મજા માણો.

ના જં તુઓ અદ્રશ્ય છે . જો કે જં તુઓ આિણે
નરી આંખે દે ખી િકતા નથી િરં તુ તે હોય જ
છે અને તે તમને બીમાર કરી િકે છે .
િુશસ્તકામાં રહેલ heat sensitive pads અને
વેબસાઈટમાં દિાગવેલ રમતનો ઉિયોર્ આ
દિાગવવા કરી િકો છો.

અમને શવશ્વાસ છે કે તમને અને તમારાં બાળકોને A
Germs journey િુશસ્તકા વાંચવાની અને સમજવાની
મઝા આવી હિે અને િુશસ્તકામાં જણાવેલ માશહતી
આિને ઉિયોર્ી થઇ હિે. A Germs journey િુશસ્તકા
અંર્ે વિારે માશહતી માટે klaird@dmu.ac.uk અથવા
તો syounie@dmu.ac.uk ઉિર સંિકગ કરો.

અમે ખરેખર આિા રાખીએ છીએ કે તમે અને તમારા બાળકને 'એ જમેન્સ જની'ની િોિખોળનો
આનંદ માણો, અને તમને સાિનો ઉિયોર્ી લાર્ે છે ! જમગને જની િર વિુ માશહતી માટે કૃ િા કરીને
સંિકગ કરો klaird@dmu.ac.uk અથવા syounie.dmu.ac.uk

