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Зүйл 2.1:     Хооллолтын хөгжлийн чухал үе 
шатууд: 0-12 сар  

Зүйл 2.2:     0-12 сартай хүүхдүүдэд зориулсан 
хооллолтын үндсэн зааварчилгаа 

Зүйл 2.3:     0-12 сартай хүүхдүүдийг хооллох 
байрлуулалт  

Зүйл 2.4:     Хоолоор хязгаарлагдахгүй: 0-12 
сартай хүүхдийг дэмжих зөвлөмжүүд 

 
 

 

ХЭСЭГ 2 | БҮЛЭГ 2 

АМЬДРАЛЫН ЭХНИЙ ЖИЛ : 0-12 САР  

 

“Нэг үе нь мод тарихад, нөгөө үе нь сүүдэрлэнэ.” 

Хятадын зүйр цэцэн үг  
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ЗҮЙЛ 2.1: ХООЛЛОЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ЧУХАЛ ҮЕ 
ШАТУУД: 0-12 САРД 

    

ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТУУДЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 

Амьдралынхаа эхний жилд, хүүхдүүдийн хөгжилд маш олон ахиц дэвшлүүд гардаг. Зарим үед 
хүүхэд өдөр бүр өөрчлөгдөж байгаа мэт санагдаж болно. Хүүхдийн эзэмшиж буй энэхүү ур 
чадваруудыг цогц байдлаар харах хэрэгтэй.  Хөгжлийн бүхий л хэсгүүд өөр хоорондоо холбогдож 
мөн нэг нэгэндээ нөлөөлж байдаг. 0-12 сартай хооллоход нэмэлт тусламж шаардлагатай 
хүүхдүүдийг асрахдаа, хэрхэн хамгийн сайн дэмжлэг үзүүлэхээ мэддэг байхын тулд хөгжлийн бүх 
чиглэлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.  

 
Хөгжлийн хүрээ тус бүрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг оршил хэсгээс харна уу.   

 
 

ХООЛЛОЛТЫН ЦОГЦ  ОЙЛГОЛТЫН ЖИШЭЭ  (0-12 САР): 
 

 
ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭ  

 
ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТУУД  (УР ЧАДВАРУУД)  

 
 

 

Дасан зохицох 
Хүүхэд сэргэг мөн сонор сэрэмжтэй байдлыг  
хослуулан сайн унтаж амрах болно. 

 
 

 

Хөдөлгөөн |Харилцаа холбоо |Танин 
мэдэхүй 

 
Хүүхэд өлсөж байгаагаа илэрхийлэн гараа амандаа 
хүргэдэг. 

 

 

Нийгэм-Сэтгэл хөдлөлийн | Харилцаа 
холбоо | Хараа 

Хүүхэд угжаа хараад баярлаж  байгаагаа 
илэрхийлдэг. 

 

 
 

 
 Нийгэм-Сэтгэл хөдлөлийн | Харилцаа 

холбоо | Сонсгол 

Хүүхэд хооллохоосоо өмнө асрагчтайгаа харилцан 
тайвширдаг.  

  

 

Дасан зохицох | Хөдөлгөөн 

 
Хүүхэд угжаа тав тухтай, тайван амгалан хөхдөг. 
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Хооллолт нь бие бялдарын хөгжлийн бүх хэсгийг оролцуулдаг цогц үйл явц юм. Зөвхөн биеийн 
нэг хэсэг л сайн ажиллахгүй байх үед хүүхэд болон түүний асрагч томоохон бэрхшээлүүдтэй 
учирч болзошгүй юм. Тиймээс, хүүхдүүдийн хүчин чадал, хэрэгцээг бүрэн хангах үүднээс тэднийг 
өргөн хүрээнд ойлгож нухацтай ажиглах нь нэн чухал юм.  

Хөгжлийн эдгээр үндсэн үе шатууд (мөн ур чадвар гэж нэрлэдэг) болон үе шат хоорондоо хэрхэн 
холбогддог болохыг ойлгосноор, асран хамгаалагчид хүүхдийн бие бялдрын хөгжил хэвийн 
явагдаж байгаа мөн ямар нэгэн асуудал байгаа эсэхийг илүү хялбараар тодорхойлж болно. 
 

 

Санамж: Хөгжил гэдэг нь хүүхдүүдийн ур чадваруудаа олж авч буй цаг хугацааны 
асар том орон зай дахь үйл явц юм. Энэхүү гарын авлагад заасан боломжит 
хугацаа, ур чадваруудыг лавлах хөтөч болгон оруулав. Бид хөгжлийн тал бүрийн 
хамгийн чухал ур чадварууд, тэдгээр нь хооллох үйл явцтай хэрхэн холбоотой 
болохыг  оруулав. Бүх насны хүүхдүүдтэй ажилладаг асрагчид асарч буй 
хүүхдийнхээ хэрэгцээг маш сайн хангахын тулд эдгээр үе шатуудыг мэддэг байх 
ёстой. 

 

 

 

 

Энэ 2 хүүхэд газар тоглох 
үеэрээ нэг нэгэнтэйгээ 

харилцан хөгжилдөж байв. 

Хэдий чинээ эрт бэрхшээлүүдийг тодорхойлно, төдий чинээ эрт тусламж 
үзүүлж аз жаргалтай, эрүүл саруул хүүхдүүд болоход нөлөөлнө. 
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ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 23 ,24 ,25 ,26: 
0-3 САРТАЙ  ХҮҮХДҮҮД :  

 
Дасан зохицох: 

 

⇒ Угж эсвэл хөхөө ойртуулах үед толгойгоо чиглүүлж  хөдөлгөнө 

⇒ Хооллох үед хөхөлт болон залгилт сайн – хааяа ханиалгах эсвэл хахаж цацна, 
хооллолт нэг удаад 30 минутаас ихгүй хугацаа шаардагдана 

⇒ Өдөрт ойролцоогоор 6 удаа, хооллох бүрт 60-180 мл  (2-6 fl. oz.) шингэн ууна  

⇒ Унтаж байхдаа ойролцоогоор  2-4 удаа суниана   

Харилцаа 
холбоо: 

 

⇒ Дуу чимээ гарсан зүг рүү толгойгоо эргүүлж харна. 

⇒ Өлсөх, тухгүй байх, өвдөх, ядрах гэх мэтчилэн төрөл бүрийн хэрэгцээнээс хамааран 
янз бүрээр уйлна. 

⇒ Уйлахаас гадна ганганах, хоолойгоо татах гэх мэт янз бүрийн дуу авиа гаргана  

⇒ Хүсэл сонирхлоо нүүрэн дээрээ илэрхийлнэ  
Гарын болон их 

биеийн 
хөдөлгөөн: 

⇒ Түрүүлгэ нь харуулан хэвтүүлэхэд толгойгоо өргөнө мөн даана   

⇒ Гараа амандаа хийнэ  

⇒ Дээр нь барьсан тоглоом болон бусад зүйлсийг барьж авахыг оролдоно  

⇒ Дээш харан хэвтэх үедээ суниана мөн өшиглөнө   

Танин мэдэхүй: 

 

⇒ Өөрийн гараар барьж, судална   

⇒ Тоглоом болон аливаа юмсыг амандаа хийнэ  

⇒ Нүүр царай ба эд зүйл рүү ээлжлэн харна  

⇒ Нүүрнийхээ урд аажмаар хөдөлж буй эд зүйл болон нүүр царай руу  харна  

Нийгэм-Сэтгэл 
хөдлөлийн: 

 

⇒ Бусад руу ширтэнэ  

⇒ Дасал болсон дуу хоолой, нүүр царай болон эд зүйлсийг танина  

⇒ Бусад руу инээмсэглэж дуу авиа гаргана  

⇒ Бүүвэйлэх, зөөлөн илбэх, зөөлөн дуу аялах, ярих, тав тухтай байлгах үед тайван болно  

Хараа: 

 

⇒ Дээш харан хэвтэх үедээ эд зүйлс болон хүмүүсийг харахын тулд нүдээ хөдөлгөнө  

⇒ 20 - 25 cм (8 - 10 инч) –ийн зайд байх эд юмс болон хүмүүс рүү харна  

⇒ Бусдын царайг ихэд сониучирхан харна  

⇒ Өөрийнхөө гарыг харна  

Сонсгол: ⇒ Орчин тойрныхоо дуу чимээнд хариу үйлдэл үзүүлнэ  

⇒ Огцом хөдлөх, нуугдаж тоглоход чанга чанга инээнэ  

⇒ Дуу чимээ гарсан зүг рүү толгойгоо эргүүлнэ  

⇒ Бусдыг ярих үед дуу авиа гаргана   
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ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 23 ,24 ,25 ,26: 
3-6 САРТАЙ  ХҮҮХДҮҮД :  

Дасан зохицох : ⇒ Хуруу эсвэл гараа хөхнө  

⇒ Хатуу буюу зажлууртай хоол сониучирхана  (ойролцоогоор 5-6 сард) 

⇒ Өдөрт ойролцоогоор 4-6 удаа, хооллох бүрт 180-240 мл  (6 -8 fl. oz.) шингэн ууна  

⇒ Шөнө унтаж байхдаа 4-10 удаа эсвэл түүнээс ч  дээш суниана   

 
Харилцаа 

холбоо: 
 

⇒ Бусдын ярихыг сонсоно, хариу үйлдэл үзүүлнэ  

⇒ Энгийн дуу чимээ болон нүүрний хувирлыг дууриана  

⇒ Илүү олон янзын дуу чимээ ашиглан ганганаж эхэлнэ  

⇒ Янз бүрийн дуу авиа ашиглан дуртай байгаагаа мөн дургүйцлээ илэрхийлнэ   

Гарын болон их 
биеийн 

хөдөлгөөн: 

 

⇒ Хэвтэж байхдаа эргэж хөрвөөнө  

⇒ Хэвтэж байхдаа 2 гараа сунган хөлөөрөө тоглоно  

⇒ Эд зүйлсүүдийг гараараа барьж судална  

⇒ Бусдын тусламжтай хамгийн багадаа 5 секунд сууна  

Танин мэдэхүй: 

 

⇒ Олон янзын аргаар эд зүйлсүүдийг судална  

⇒ Үйл хөдлөлийг гар, хөлөөрөө даган дуурайна   

⇒ Нуугдсан эд зүйлсийг дагана  

⇒ Юмсыг албаар унагаана   

Нийгэм-Сэтгэл 
хөдлөлийн: 

 

⇒ Бусдаас анхаарал халамж хүсэн инээнэ, инээмсэглэнэ  

⇒ Бүүвэйлэх, зөөлөн илбэх, зөөлөн дуу аялах үед тайвширна   

⇒ Нэрээр нь дуудахад харна   

Хараа: 

 

⇒ Эд зүйлсэд хүрч гараараа цохино  

⇒ Ойр дотны хүмүүс болон угж гэх мэт эд зүйлсүүдээ танина  

⇒ Аливаа эд зүйлс хүмүүсийг харахын тулд толгойгоо эргүүлнэ  

⇒ Газар унасан зүйлсийг түүнэ  

Сонсгол: 
 

⇒ Сонссон дуу чимээгээ дуурайна  

⇒ Баба, мама гэх мэт олон төрлийн дуу авианууд гаргана . 

⇒ Чанга, сул, зөөлөн гэх мэтчилэн олон төрлийн дуу авиа гаргана  

⇒ Өдөр тутмын дуу чимээнд айж уйлалгүй хэвийн хариу үйлдэл үзүүлнэ   
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ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ ЧАДВАРУУД ,24,25,26: 
6-12 САРТАЙ  ХҮҮХДҮҮД :  

Дасан зохицох: ⇒ Хоолоо халбагаар халбагадах, гараараа хооллохыг оролдоно  

⇒ Шингэн уухдаа угжаа барина  

⇒ Бариултай хамар аяганаас ууна  

⇒ Хувцас өмсөх болон тайлах явцад оролцоно  

Харилцаа 

холбоо: 

⇒ (“тэвэр,” “баяртай”) гэх мэт тодорхой үгсийг дохиогоор илэрхийлнэ  

⇒  (“Надад өг, ___аваад өг”) гэхчилэн заана   

⇒ Нэмж хэд хэдэн дуу авиа гаргана  

⇒ Ойлгогдохоор 1-2 үг хэлж болно  
Гар болон их 

биеийн 
хөдөлгөөн: 

⇒ Эрхий болон долоовор хуруугаараа жижиг зүйлсийг түүнэ  

⇒ Хуруугаараа хатгана  

⇒ Ямар нэг зүйлээс барьж ганцаар зогсоно  

⇒ Дэмжлэгтэйгээр 3 болон түүнээс дээш алхана  

Танин мэдэхүй: 

 

⇒ Алгаа таших, даллах, эд зүйлс цохих гэх мэт хөдөлгөөнүүдийг дуурайна  

⇒ Эд зүйлс авахаар оролдоно  

⇒ Ном, сэтгүүлийн зураг үзнэ  

⇒ Хүмүүс байсан байгаагүй эд юмсыг ойлгоно  
Нийгэм-Сэтгэл 

хөдлөлийн: 

 

⇒ Ойр дотны хүмүүсрүүгээ дөхнө  

⇒ Ойр дотны хүмүүсдээ эрхэлнэ  

⇒ Бусдын үйл хөдлөл, дуу авиа, царайны хувирлыг дуурайна  

⇒ Тодорхой үйл хөдлөл, эд юмс, газар, хүмүүст илүү дуртай байгаагаа илэрхийлнэ    

Хараа: 

 

⇒ Тодорхой нэг өнгөнд илүү дуртай байгаагаа үзүүлнэ  

⇒ Эд юмсыг илүү эвсэлтэй барина 

⇒ Жижиг эд юмсыг байрлуулна  

⇒ Хурдан хөдөлж байгаа эд юмсыг харна  

Сонсгол: ⇒ Ярих үед сонсоно  

⇒ Угж, банн гэх мэт танил үгсүүдийг ойлгоно  

⇒ Бусдаас олон сонссон дуу авиануудыг дуурайна  

⇒ Илүү олон дуу авиануудыг гаргаж, авиа холбож тэр ч байтугай ойлгогдохоор 1-2 үг 
хэлнэ  
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ЗҮЙЛ 2.2: 0-12 САРТАЙ ХҮҮХДИЙГ 
ХООЛЛОХ ҮНДСЭН ЗААВАРЧИЛГАА 
 

ХООЛЛОЛТЫН ЕРДИЙН ХӨГЖИЛ  
Хүүхдийн хооллох чадвар нь түүний бүх биеийн хөдөлгөөн болон ерөнхий хөгжлийн байдалтай 
нь  шууд хамааралтай. “Ташаа болон уруул” нь хоорондын холбоотой. Хүүхэд хэрхэн эгц суух, 
хоолондоо хүрэх, угжаа танин өлсөж байгаагаа дуу авиагаар илэрхийлэх зэрэг нь хоол идэх үе 
бүх бие махбодтой яаж холбогддог болохыг харуулж байгаа жишээ юм. Тиймээс, хөгжлийн үе 
шатын аль нэг хэсэгт ямар нэгэн асуудал тулгарвал, энэ нь хооллох үйл явцад нөлөөлөх 
магадлалтай.  Хооллолтын үйл явц нь хэвийн явагдаж байгаа бол, энэхүү 0-12 сартай хүүхдийн 
ердийн чадваруудтай ижил төстэйгөөр ажиглагдах болно: 

САР  ЕРДИЙН ХООЛЛОЛТЫН ЧАДВАР БОЛОН ХӨГЖИЛ  

0 – 3 сар  o Төрсний дараа хөхнө, залгина  
o Хүүхдэд хөхөө олоход туслах үндсэн рефлекс байна  
o Хооллох үеийн байрлалд бүрэн асран хамгаалагчийн дэмжлэг 

шаардлагатай  
o 2-4 цаг тутамд хооллоно  
o Хооллолт бүрт 30-120 мл сүү ууна  
o Зөвхөн угж эсвэл хөхөөр хооллоно  

3 – 6 сар  o Толгой болон хүзүүгээ даах чадвар сайжирна  
o Эд юмс болон гараа амандаа хийнэ, хөхнө  
o Асрагчаараа хооллуулж байх үедээ илүү эгц байрлалд байна 
o Өдөрт 4-6 удаа хооллоно  
o Хооллолт бүрт 180-240 мл сүү ууна  
o Хөхний сүү эсвэл эхийн сүү орлуулагч ууна мөн бор хоолонд бага багаар 

дасна  
6 – 9 сар  o Хооллох явцад илүү идэвхтэй оролцоно  

o Ямар ч дэмжлэггүйгээр бага зэрэг бие даан сууна  
o Тусгай хоолны сандал дээр бие даан эгц байрлалд суун хооллоно  
o Бантан, нухаж зөөллөсөн хоол гэх мэт бор хоолнууд илүү иднэ  
o Аяга, халбаганаас ууж, идэж сурна  
o Хөхөөр, угжаар, аягаар сүү болон бор хоолоо иднэ 
o Зажлах маяг үзэгдэж эхэлнэ  
o Ихэвчлэн өдрийн турш биш ч хоолны үеэр ихээхэн шингэн болон хоол 

иднэ  
9 – 12 сар  o Угж болон аягаа барин хооллоно мөн бие даан гараараа иднэ  

o Хэрчсэн, хуваасан гэх мэт янз бүрийн бүтэцтэй хоол хүнс иднэ  
o Тодорхой хатуу бүтэцтэй хоол хүнсийг шүдээрээ хазна, зажилна  
o Хэлээ ашиглан аманд байгаа хоолоо нааш цааш шилжүүлнэ  
o Илүү сайн зажилдаг болно  
o Ихэвчлэн өдрийн турш биш ч хоолны үеэр ихээхэн шингэн болон хоол 

иднэ 
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Амьдралынх нь эхний жилийн турш хүүхдийн хооллолтын явцад маш олон өөрчлөлтүүд гардаг. 
Нярай хүүхдүүд шингэн хоолоор хооллож байгаад хөгжлийн ахицаасаа шалтгаалан аажмаар 
хатуу буюу зажлууртай хоол хүнсийг хэрэглэж эхэлдэг. Асран хамгаалагчид энэхүү хөгжлийн үе 
шатуудыг (ж/нь:сандал дээр эгц суух, бор хоолтой танилцах, аягаар уух, халбагаар хооллох г.м) 
хэрхэн ажиглагдах болохыг ойлгож, тэдэнд хэзээ тохиолдож болохыг барагцаалсанаар тухайн 
хүүхдийн чадвартай харьцуулж, чиглүүлж болно. 

Хөхөөр хооллох талаарх 
мэдээллийг 1-р бүлгийн 4-р зүйлээс 
авна уу. 

Угж, аяга, халбаганы төрлүүдийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1-р 
бүлгийн 9G Хавсралтаас үзнэ үү. 

Товч лавлагаанаас хооллох ур чадварын Хавсралт 9А хүснэгтийг харна уу. 

 
УГЖААР ХООЛЛОХ  

0-12 сартай хүүхдүүд хоол тэжээлийнхээ 
ихэнх хэсгийг шингэнээр (жишээ нь, хөхний 
сүү, эхийн сүү орлуулагч) авдаг. Нярай 
хүүхдүүд хамгийн анх хөхөөр эсвэл угжаар 
сүүгээ уудаг. Хүүхэд амьдралынхаа эхний 
жилээс эрүүл чийрэг болон өсөх тусмаа 
угжаар хооллолт нь аажмаар хатуу, 
зажлууртай хоол болж мөн шингэнээ 
аягаар уудаг болж солигддог. 

12 сартайдаа ихэнх хүүхдүүд угжнаас аяга 
руу шилждэг. Зарим 12-с дээш сартай 
хүүхдүүд үдийн болон оройн унтлаганы 
цагаасаа өмнө угжаа хөхсөөр байдаг. Гэсэн 
хэдий ч хүүхдийг 12-18 сартайд нь угжнаас 
гаргах нь хамгийн зохистой үе юм. Хөхөөр 
хооллох нь эх, хүүхдийн хүссэн хугацаанд 
үргэлжилж болно.  

 
Асрагч,  нярай хүхэд хоёр бие 
биерүүгээ ширтэн инээмсэглэж 

байна. Хооллолтын явц нь 
хүүхэдтэй харилцаа холбоо 

үүсгэж болох хамгийн 
тохиромжтой үе юм. 
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УГЖНААС ХЭТ ОРОЙ ГАРГАХ НЬ 
ДАРААХ ЭРСДЭЛТЭЙ :   

Хүүхдийн шүд цоорох, буруу хөгжих гэх мэт шүдтэй холбоотой асуудлуудыг үүсгэнэ.  

Хүүхдийн шүд эсвэл амны хөндий гэмтсэн тохиолдолд хоол унд идэхээ больдог.  

Хүүхэд хоолоо зажлах, аяганаас уух зэрэг хооллолтын чухал чадваруудад суралцах 
бэрхшээлтэй тулгардаг. 

 
0-12 САРТАЙ НЯРАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ УГЖААР 

ХООЛЛОХ ХООЛЛОЛТЫН ХЭМЖЭЭ  
 

НАС  ӨДӨРТ  ХООЛЛОХ ТОО  ӨДӨРТ  ХООЛЛОХ  СҮҮНИЙ  
ХЭМЖЭЭ   

0-3 долоо 
хоногтой  

Өдөрт 8-12 хооллоно  
 

30-90 мл  (1 - 3 fl. oz.) 2-3 цаг тутамд  
Нийт-   240-720 мл  (8 - 24 fl. oz.)  

3 долоо хоногтой 
– 3 сар  

Өдөрт 6-8 хооллоно  
 

90-120 мл  (3 - 4 fl. oz.) 
              Нийт  720-960 мл  (24 -32 fl. oz.)  

3-6 сар  Өдөрт 4-6 хооллоно  
 

120-240 мл  (4 - 8 fl. oz.) 
Нийт  720-960 мл  (24 -  32 fl. oz.)  

6-9 сар  Өдөрт 6 удаа хооллоно  
 

180-240 мл (6 - 8 fl. oz.) 
 Нийт  960 мл  (32 fl. oz.)  

9-12 сар  Өдөрт 3-5 удаа хооллоно  
 

210-240 мл (7 - 8 fl. oz.) 
 Нийт   720 мл (24 fl. oz.)  

12+ сар  Дээд тал нь 4 удаа хооллоно  120 мл  (4 fl. oz.) үнээ/буурцаг/сүү/тараг 
 

 

 

Асрагч, хүүхэд хоёр угжаар хооллох 
явцдаа бие биерүүгээ ширтэж байна. 

Хооллолт нь хүүхэдтэй харилцаа 
холбоо үүсгэж болох хамгийн 

тохиромжтой үе юм.  
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УГЖНААС ГАРГАХ  
12-18 сартайд нь хүүхдийг угжнаас гаргах хамгийн тохиромжтой. Ерөнхийдөө, угжнаас гаргах нь 
хүүхдийг 12 сартайгаас  эхлэн аажим аажмаар явагдах үйл явц юм. Нярай хүүхдийг 6 сартайгаас 
нь эхлэн аягатай танилцуулж болох бөгөөд угжнаас бүрэн гарахаас нь өмнө аягыг ашиглаж, 
судлах бүрэн  боломж олгосон байх хэрэгтэй.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ХҮҮХДИЙГ УГЖНААС ГАРГАХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД7:  

 

① Хүүхдийн тайван байх үеийг сонгон угжнаас гаргана . Жишээ нь: Хэрэв хүүхэд танай 
төвд саяхан очсон бол, хэрэв саяхан шинэ өрөөрүү шилжсэн бол, хүүхэд өвчин туссан 
эсвэл дөнгөж өвдөж эхэлж байгаа бол, түүний анхны асрагч нь байхгүй үед эсвэл 
ажлаасаа гарсан бол, мөн түүний гэрт ямар нэгэн томоохон өөрчлөлт гарсан (шинэ хүүхэд 
ирсэн г.м) гэх мэт үед хүүхдийг угжнаас гаргах нь тийм ч тохиромжтой үе биш юм.  
 

② Хүүхдийг угжнаас гаргахаас өмнө багаас нь эхлүүлэн аягатай танилцуулж, дасгаж 
эхэлнэ . Жишээ нь: Хүүхдийг 3-6 сартай байх үеэс нь эхлэн барьж , тоглуулахын тулд 
хоосон аяга өгөөрэй. Хүүхдэд аягаа барихад нь мөн багахан хэмжээтэй шингэнийг 

 
УГЖНААС ГАРАХАД  БЭЛЭН БОЛСОНГ  ИЛТГЭХ   

ДОХИОНУУД   
 

Өөрөө бие даан сууж чаддаг болсон үед  

Халбагаар идэж чаддаг болсон үед  

Хатуу зажлууртай хоол сонирхож байгаагаа үзүүлж эхлэх үед  

Аяганаас уух хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж эхлэх үед  

 

Асрагч шинэ төрсөн нярайг 
угжаар болгоомжтойгоор 

хооллож байна. Төрснөөс хойшхи 
эхний хэдэн сар  тэднийг бага 

багаар, илүү олон давтамжтай 
хооллох шаардлагатай. 
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амруугаа тонгойлгон хийхэд нь туслаарай. Бариултай аяга нь эхэн үед хүүхдэд маш 
тохиромжтой байх болно. 
 

③ Өдөрт нэг удаа хоолны үеэр нь угжийг задгай амтай аяга эсвэл тагтай, хошуутай 
аягаар солих. Хүүхэд ихэвчлэн багахан хэмжээгээр хооллодог үеийг сонгоно. Долоо хоног 
бүрийн 1-3 өдөр тутамд тогтмол цагт аягаар хооллох хэрэгтэй. Долоо хоногийн дараагаас 
нэмэлт хоолоо аягаар өгч, өдөрт хэрэглэдэг угжны тоог нь аажмаар багасгаарай. 
 

④ Тууштай байдал бол гол түлхүүр. Өдөр бүрийн тогтсон цагт хүүхдийг тогтмол аягаар 
хооллоно. 
 

⑤ Харилцаа холбоо маш чухал. Асрагч бүр тухайн хүүхдийг угжнаас аяга руу шилжиж 
байгааг мэдэж байх ёстой. 

⑥ Хөхөх рефлекс нь хүүхдийн өөрийгөө тайвшруулах арга юм.  Үүнээс хамааран зарим 
хүүхдэд угжнаас гарахад урт хугацаа шаардагддаг. Эдгээр хүүхдүүдэд соосго эсвэл 
угжтай нь төстэй аяга хэрэглүүлж болно. 
 

⑦ Угжнаас гаргаж байх үедээ хүүхдэд илүү анхаарал тавих. Онцгойлон анхаарал 
хандуулахдаа: Тусгай хөнжил эсвэл сонирхол татах зүйлс  (насанд нь  тохирсон), 
тайвшруулах хөгжим тоглох эсвэл дуу дуулж болно. Угжнаас гарах нь түүнд хэр хэцүү байж 
болохыг ойлгуулж мөн түүнийг тэвэрч тайвшруулах хугацаа гаргаарай.  

 
АЯГАТАЙ ТАНИЛЦУУЛАХ  
0-12 сартай хүүхдүүд хоол тэжээлийнхээ ихэнх 
хэсгийг шингэнээр (жишээ нь: хөхний сүү, эхийн сүү 
орлуулагч) авдаг. Хүүхэд амьдралынхаа эхний жилээс 
эрүүл чийрэг болон өсөх тусмаа угжаар хооллох нь 
аажмаар аягаар хооллох болж солигддог. Ихэнх 
хүүхдүүд 6-9 сартайдаа аягатай анх танилцдаг. Энэ нь 
хүүхдүүдийн шинэ юм сурч мэдэх хүсэл нь оргилж 
байдаг эд хөдөлгөөнтэй үе юм. Хэрвээ аяга хэрэглэх 
явцыг хэт хойшлуулж удаасан бол (жишээ нь: хүүхэд 
12 сар хүрсэний дараа г.м) угжнаас гарч аягаар 
хооллоход илүү хүндрэлтэй байдаг. Угжаар 
хооллохтой адил хүүхэд аягаар хооллоход бэлэн 
болсоноо илэрхийлэх адил төстэй шинжүүд байдаг:  

 
 

 Ихэнх хүүхдүүд 12 сартайгаасаа хөх, угжнаасаа 
гарч аягаар хооллодог болчихсон эсвэл гарах 

шатандаа явж байдаг. 
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ХҮҮХДИЙН  АЯГААР  ХООЛЛОХОД БЭЛЭН БОЛСОНЫГ  ИЛТГЭХ  

ДОХИОНУУД   
 

Өөрөө бие даан сууж чаддаг болсон үед  

Халбагаар идэж чаддаг болсон үед  

Хатуу буюу зажлууртай хоол сонирхож байгаагаа үзүүлж эхлэх үед  

Аяганаас уух хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж эхлэх үед  

 
 

Угжаар хооллохтой адил  шингэнийг хүүхдэд тодорхой хэмжээтэйгээр аягаар өгнө. Эхэн үед 
хүүхэд  аягаар идэж байхдаа угжаараа үргэлжлүүлэн идэхийг оролдоно. Хүүхэд аяганаас ууж 
сурч байгаа үед уух шингэнийх нь хэмжээг бага байлгах хэрэгтэй. Тэд шингэнийг угжаар уудаг 
байсан шигээ аяганаас ууж чадахгүй. Хүүхдийг өөрөө суртал нь бага багаар  дасгаснаар уух 
хэмжээ нь ихэснэ.  

 

 

АЯГАТАЙ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

 

① Олон удаа оролдож үзүүлэх. Хүүхдийг аягаар уулгахаас өмнө аягаар тоглож, өөрөө 
барьж судалж үзэх боломжууд олгох. Жишээ нь: Хоол идэж байх үеэр нь хоосон аяга 
бариулж тоглуулах гэх мэт.   
 

② Бага багаар, удаанаар, өтгөрүүлээд. Шингэнийг бага хэмжээгээр удаанаар өгнө. Эхлээд 
аяганд нь шингэнийг өтгөрүүлээд эсвэл зөөлөн нухаш өгөөрэй. Өтгөрүүлсэн шингэн нь 
удаан урсаж, хүүхдэд шингэнийг залгих хугацаа олгодог.  
 

③ Эхэн үед нь дэмжлэг үзүүлэх. Хүүхдэд аягаа барьж, шингэнийг амруугаа хийхэд нь 
туслана. Дөнгөж сурч эхэлж байх үед бариултай аяга тохиромжтой.  
 

④ Хүүхдэд тохирсон аяга хэрэглэх. Жишээ нь: Жижиг хэмжээтэй аяга нь хүүхдийн гарт 
баригдана, эсвэл угжтай төстэй харагддаг зөөлөн цорготой аягыг хэрэглүүлж үзэх 
 

⑤ Тууштай байдал бол гол түлхүүр. Өдөр бүрийн тогтсон цагт хүүхдийг тогтмол нэг 
аягаар хооллоно. 
 

⑥ Харилцаа холбоо чухал. Асрагч бүр тухайн хүүхдийг угжнаас аяга руу шилжиж байгааг 
мэдэж байх ёстой бөгөөд тогтсон дэглэмд сургах хэрэгтэй. 
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Аягаар уух нь олон удаагийн оролдлого болон цаг хугацаа 
шаардагддаг ур чадвар юм. Дунджаар, 3-6 сарын хугацаанд 
хүүхдүүд аягаар уугаад сурчихдаг. Энэ нь тэдэнд асрагчийн 
нэмэлт дэмжлэг нэлээд хугацаагаар хэрэгтэй болно гэсэн үг юм. 

 
ХАТУУ ЗАЖЛУУРТАЙ ХООЛ ХҮНСТЭЙ ТАНИЛЦУУЛАХ  
0-12 сартай хүүхдүүд хоол тэжээлийнхээ ихэнх хэсгийг эхийн сүү эсвэл эхийн сүү орлуулагчаас  
авдаг. Ихэнх хүүхдүүд 6 сартайгаасаа эхэлж хатуу буюу зажлууртай хоол хүнсийг амталж, 
идэхдээ бэлэн болдог. Хүүхэд төрсөн цагаасаа хойш өсөн бойжих тусмаа шингэний хэрэглээ нь 
аажмаар буурч харин хатуу, зажлууртай хоол хүнсний хэрэглээ нь нэмэгдэж байдаг. Хүүхдүүд 
хатуу бүтэцтэй хоол идэж байх үедээ маш олон шинэ амт, бүтцийг нээж байдаг.  Энэ нь 
амьдралын гайхалтай үе мөч юм.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аягаар уухтай адил хатуу буюу зажлууртай хоол хүнсийг бага хэмжээгээр хүүхдэд анх 
танилцуулах хэрэгтэй.  Хоол тэжээлийн гол эх үүсвэрээ үргэлжлүүлэн эхийн сүү эсвэл угжаар 
авсаар байна. Хүүхэд хатуу, зажлууртай хоолоо идэж сурч, түүний бие махбод нь сайн шингээдэг 
болох тусам идэх хоолны хэмжээ нь цаг хугацааны явцад нэмэгдэх болно. Хүүхдийг тэр даруй их 
хэмжээгээр хатуу, зажлууртай хоол хүнсийг иднэ гэж битгий бодоорой. 

ХҮҮХДИЙН  ХАТУУ БУЮУ ЗАЖЛУУРТАЙ  ХООЛ ХҮНС 
ХЭРЭГЛЭХЭД  БЭЛЭН БОЛСОНЫГ  ИЛТГЭХ  ДОХИОНУУД  

Өөрөө бие даан сууж чаддаг болсон үед  

Толгойгоо эгц барьж сайн дааж чаддаг болсон үед  

Эд юмс руу хүрч, атгаж чаддаг болсон үед  

Хатуу буюу зажлууртай хоол сонирхож байгаагаа үзүүлж эхлэх үед 

Аяга таваг руу хоол хайн амаа ангайх үед  

 

Асрагч нь дөнгөж хоолонд орж 
буй хэд хэдэн хүүхдүүдэд хатуу, 
зажлууртай хоол өгч байна. 
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Хатуу буюу зажлууртай хоолонд (бор хоолонд) орох нь маш их 
дадлага, цаг хугацаа шаарддаг үйл явц юм (мөн эмх замбараагүй 
байх болно). Дунджаар 2-3 насандаа хүүхдүүд сайн идэж сурдаг. Энэ 
нь тэдэнд асрагчийн нэмэлт дэмжлэг нэлээд хугацаагаар хэрэгтэй 
болно гэсэн үг юм. 

0-12 сартай хүүхдүүдийн хатуу буюу зажлууртай хоол хүнс хэрэглэх хэмжээ 

Өдөрт 1-2 удаа хоол иднэ 

10-12 САРТАЙ 

Өдөрт 2-3 удаа хоол иднэ 

Өдөрт уух сүү дунджаар 

1 удаагийн хоолны хэмжээ 
  

6 САРТАЙ 

7-9 САРТАЙ 

Өдөрт 3 удаа хоол иднэ 

Өдөрт уух сүү дунджаар 

Өдөрт уух сүү дунджаар 

1 удаагийн хоолны хэмжээ 
  

1 удаагийн хоолны хэмжээ 
  

мл 

гр 

мл 

мл 

гр 

гр 
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ХАТУУ, ЗАЖЛУУРТАЙ ХООЛ ХҮНСТЭЙ ТАНИЛЦУУЛАХ 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

 
① Олон удаа оролдож үзүүлэх. Хүүхдийг хооллохоос өмнө өөрөө хоол хүнсээ  судалж үзэх 

боломжууд олгох. Жишээ нь: Хүүхдийнхээ хажууд хоол идэхэд тэрээр хоол  ямар 
харагддаг болох мөн яаж үнэртдэг болохыг мэдэж авна. Түүнийг идүүлэхийг 
оролдохоосоо өмнө хоол хүнсэнд  2 гараар нь хүргэж үзүүлээрэй.   
 

② Хүүхдийн тайван байх үеийг сонгож шинэ хоол танилцуулах. Жишээ нь, хэрвээ хүүхэд 
танай төвд саяхан очсон бол, хэрэв саяхан шинэ өрөөрүү шилжсэн бол, хүүхэд өвчин 
туссан эсвэл дөнгөж өвдөж эхэлж байгаа бол, түүний анхны асрагч нь байхгүй үед эсвэл 
ажлаасаа гарсан бол, мөн түүний гэрт шинэ хүүхэд ирсэн гэх мэт ямар нэгэн томоохон 
өөрчлөлт гарсан үед хүүхдийг шинээр хатуу, зажлууртай хоолонд оруулах нь тийм ч 
тохиромжтой биш юм. 
 

③ Хүүхдийг хооллох явцад эгц суулгах. Хүүхдийг зөв байрлалаар гартаа тэврэх эсвэл 
тохирох сандал дээр суулгах 
  

④ Удаан болон бага багаар. Эхэн үед зөвхөн нэг л шинэ хоол танилцуулж тухайн хоолноос 
хүүхэд харшилж байгаа эсэх мөн ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг 
ажиглана. Хүүхдийн ходоодыг хэт ачааллуулахгүйн тулд бага хэмжээгээр цагт нь 
хооллох  
 

⑤ Хамтдаа хооллох. “Гэр бүлийн хэв маяг” болгон хүүхэдтэйгээ хамт хооллон, хооллох гэж 
юу болох талаар заах. Хүүхэд харах, хийх замаар сайн суралцдаг. 
 

⑥ Хүүхдэд тохирсон халбага хэрэглүүлэх. Жишээ нь, хүүхдийн аманд яг таарсан жижиг 
хэмжээтэй халбага. Хатуу, зажлууртай хоол хүнсийг мөн асрагчийн цэвэрхэн гараар өгч 
болно.  
 

⑦ Тууштай байдал бол гол түлхүүр. Өдөр бүр тогтсон цагт хүүхдийг тогтмол хооллоно. 
 

⑧ Харилцаа холбоо чухал. Асрагч бүр тухайн хүүхдийг хатуу, зажлууртай хоол руу шилжиж 
байгааг мэдэж байх. 

 
Хүүхдүүд асрагчийгаа халбагаар хоол 

өгч байх үед амталж сурч байна. 
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Хүүхдүүд өөрсдийн хүрч мөн судалж үзсэн хоол хүнсээ идэх илүү 
дуртай байдаг. 
 

 ЭНЭ НАСНЫХНЫ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД    

Амьдралынхаа эхний жилийн турш хүүхдүүд маш хурдацтай өсөн торниж өдөр бүр 
тоолж баршгүй олон хором мөчүүдийг сурч мэдэх боломжоор дүүрэн байдаг. Хүүхдүүд 

амьдралынхаа эхний жилийн турш маш олон шинэ ур чадваруудыг хөгжүүлж байдаг 
бөгөөд үүнд асрагчид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.  Туслах асрагч нь хүүхдийг хатуу, зажлууртай хоол 
хүнс гэх мэт ямар нэгэн шинэ зүйлийг туршиж үзэхэд бэлэн эсэхийг ойлгох боломжтой. Мөн 
түүнчлэн тэд хүүхдэд аягаар эсвэл угжаар уухад дэмжлэг хэрэгтэй эсэх, мөн илүү цаг мөч 
зарцуулах шаардлагатай эсэхийг мэддэг. Хоол ундаа маш сайн иддэг хүүхдүүд мэдлэг, 
чадвартай мөн анхаарал халамж сайтай асрагчдаар өсгүүлсэн байдаг.  

 

 
ЧУХАЛ САНАМЖУУД :  

 
①  Хүүхдийн биеийн хөгжлийн бүхий л хэсгүүд өөр хоорондоо хамааралтай байдаг. Нэг 

хэсгийн өсөлт нөгөө хэсгийн өсөлтөө дэмжиж байдаг бөгөөд үүнд хооллох чадвар ч 
багтана.  

 
②  Хооллох явц хэвийн явагдаж байгаа үед хүүхдүүд аягаар уух, хатуу, зажлууртай хоол 

хүнс идэж сурах зэрэг шинэ бэрхшээлүүдийг даван туулж чадна. 
 

③  Асрагчид хүүхдийг хэзээ шинэ зүйлд сургах (жишээ нь аягаар уух, хатуу зажлууртай 
хоол хүнс) мөн хүүхдэд илүү анхаарал халамж шаардлагатай үеүүдийг ойлгож мэддэг 
байх хэрэгтэй. 
 

④  Тэдэнд амьдралынх нь эхний жил үнэхээр гайхалтай байх бөгөөд амтлах чадвар нь 
өргөжиж, жинхэнэ, бүхэл хоол идэх хүслээр дүүрэн байдаг.  
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2.3-Р ХЭСЭГ: 0-12 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ 
ХООЛЛОХ БАЙРЛУУЛАЛТ 

ХООЛЛОХ ҮЕИЙН БАЙРЛАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 
Хүүхдийг хооллох үеэр зөв байрлуулах нь маш чухал юм. Зөв байрлал нь хүүхдийн  хооллолтыг 
илүү хялбар болгодог бол зарим байрлал нь хооллолтыг илүү бэрхшээлтэй тэр ч байтугай 
хүүхдийг аюулд хүргэж болно.  

Энэхүү хэсэгт угжаар хооллох үеийн хүүхдийн зөв байрлал мөн хүүхэд бүрт тохирсон зөв 
байрлалын тухай тусгасан болно. Мөн түүнчлэн энэ хэсэгт 6-12 сартай хүүхдүүдийн байрлал бүрт 
тохирсон гар болон халбагаар хооллох зөв байрлалуудын тухай авч хэлэлцэнэ.  

Зөв  байрлал нь хүүхэд болон асрагчид маш 
олон ач тустай: 

Цагтаа хооллож дуусна

 Төрөл бүрийн бүтэцтэй хоол хүнсийг идэх
чадвар нь сайжирна

 Амны хөндийн үйл ажиллагаа сайжирна

Өсөлт хөгжил сайжирна

Өвчин болон үхлийн эрсдэл буурна

Зөв байрлалаар суусан үед хүүхдүүд
болон асрагчид сэтгэл хангалуун
байж хооллолт нь эерэг дадал 
болдог. 

Буруу байрлал нь маш олон эрсдэлтэй: 

Ø Үр дүнгүй бөгөөд хэт удаан хооллолт

Ø Төрөл бүрийн бүтэцтэй хоол хүнсийг идэх
чадвар нь буурна

Ø Амны хөндийн үйл ажиллагаа хангалттай
бус

Ø Өсөлт хөгжил муу

Ø Өвчин болон үхлийн эрсдэл нэмэгдэнэ

Ø Буруу байрлалаар суусан үед
хүүхдүүд болон асрагчдад
бухимдалтай, хооллолтын сөрөг
дадал бий болдог.
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ХООЛЛОХ ҮЕИЙН БАЙРЛАЛЫН АШИГ ТУС БОЛОН ЭРСДЭЛТ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ: 

ЗӨВ БАЙРЛАЛЫН АШИГ ТУС БУРУУ БАЙРЛАЛЫН ЭРСДЭЛТ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД 

↑ Үр дүнтэй хооллолт ↓  Үр дүнгүй хооллолт

↑ Төрөл бүрийн хоол хүнсийг хүлээн авах чадвар ↓  Төрөл бүрийн хоол хүнсийг хүлээн авах чадвар

↑ Хүүхдийн хооллох үеийн шингээлт ↓  Хүүхдийн хооллох үеийн шингээлт

↑ Хооллолтын сэтгэл ханамж ↓  Хооллолтын сэтгэл ханамж

↑ Хооллох сонирхол болон хүүхдийн өөрийгөө
хооллох чадвар  

↓  Хооллох сонирхол болон хүүхдийн өөрийгөө
хооллох чадвар 

↑ Хүүхдийн ерөнхий өсөлт хөгжил ↓  Хүүхдийн ерөнхий өсөлт хөгжил

↓  Аспираци буюу амьсгал бөглөрөх, өвчин эмгэг,
үхлийн тохиолдол  

↑ Аспираци буюу амьсгал бөглөрөх, өвчин эмгэг,
үхлийн тохиолдол 

Асрагч нярай хүүхдийг зөв 
байрлуулан хооллох дадал хийж 
байна.  
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Хүүхдийн толгой болон хүзүү зөв байрласан байна уу? 

Хүүхдийн их бие зөв байрласан эсэх? 

Хүүхэд хангалттай эгц сууж байна уу? 

Хүүхдийн угжны гарц хэт хурдан эсвэл хэт удаан байгаа эсэх? 

Хүүхдийн хооллох явцад таталцлын хүч хэрхэн нөлөөлж байна вэ? 

Хүүхэд болон асрагчийн хэн хэн нь тухтай байрлалд байна уу? 

Түүнээс гадна тухайн хүүхдийн бусад хэрэгцээнүүдийг харгалзан авч үзэх хэрэгтэй: 

① Хүүхдийн биеийн хэмжээ ямар болох? Том биетэй хүүхдүүдийг тодорхой байрлалд удаан
тэврэх нь хэцүү.

② Хүүхэд хэр эрүүл чийрэг болох? Бага жинтэй буюу бие султай хүүхдүүдийг байрлуулахад
илүү их дэмжлэг шаардагддаг бол том биетэй хүүхдүүдийг байрлуулахад харьцангуй
бага дэмжлэг шаардагдаж болно.

③ Хүүхэд суусан байрлалдаа тухтай харагдаж байна уу? Тухгүй байх үедээ хүүхэд хоолоо
сайн иддэггүй.

④ Хүүхэд хоолонд цамаан уу? Цамаан хүүхдүүд нь мөн тийм ч сайн хоол иддэггүй.

⑤ Хүүхэд тухайн байрлалдаа байнга ханиан, хахаж цацаж байна уу? Хүүхэд ханиалгаж,
хахаж цацсанаар шим тэжээлийн дутагдалд орох, өвчин эмгэг тусах, мөн хангалттай
хоол тэжээл авч чадахгүй байх зэрэг сөрөг нөлөөтэй.

0-12 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ХООЛЛОХ ҮЕИЙН 
БАЙРЛАЛЫГ ТОХИРУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:
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УГЖААР  ХООЛЛОХ  ҮЕИЙН ЗӨВ БОЛОН  БУРУУ БАЙРЛАЛЫН ЖИШЭЭ:  

 

 

 

 
Хүүхдийг тэвэрч хооллох нь эрүүл мэндийн хөгжилд нь чухал үүрэгтэй . 

 

 

 
Зөв байрлал  

o Хүүхдийн толгой нь ташаанаас 
дээш өргөгдсөн байх  

o Толгой болон хүзүү нь 
асрагчийн гар, цээжинд сайн 
наалдан тэврүүлсэн байх 

o Хүүхэд асрагчийн биетэй ойр 
наалдсан байх   

o Хүүхдийн гар, хөлнөөс сайн 
барьснаар өөрөө угжиндаа 
хүрэх боложтой болно  

o Ташаа бага зэрэг нугаларсан  
o Угж төв хэсэгтээ байрласан  

 

 
Буруу байрлал  

o Хүүхдийн толгой болон хүзүү 
сайн бэхлэгдээгүй  

o Толгой болон хүзүү хэтэрхий 
хойш гэдийсэн  

o Хүүхдийн ташаа нугалараагүй  
o Хүүхэд нумарсан байрлалтай  
o 2 гар нь угжиндаа хүрэх 

боломжгүй 
o Хүүхэд тав тухгүй харагдана  
o Хүүхдийн арагш гэдийсэн 

толгойнд тааруулан угжийг 
бөхийлгөх  

 

 
Буруу байрлал  

o Хүүхдийг дээш харуулж 
хэвтүүлэн хооллох  

o Асрагчийн хараа хяналтгүй 
байдал  

o Энэ байрлал нь үнэхээр 
аюултай бөгөөд өвчин эмгэг, 
үхлийн шалтгаан болдог 

o Дээш харж хэвтсэн байрлалаар 
мөн хүүхдийг өөрөөр нь хэзээ ч 
хоолуулж болохгүй  

o Асрагчид хүүхдийн хооллож 
байх явцад байнгын хараа 
хяналт тавих  
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ХАЛБАГААР ХООЛЛОЖ  ЭХЛЭХ  ҮЕИЙН ЗӨВ БОЛОН БУРУУ БАЙРЛАЛЫН ЖИШЭЭ  

 
 

 
 

Санамж: Хооллох явцад хэзээ ч угжыг юмаар түшүүлж 
орхиж болохгүй. Угжыг түшүүлж орхисноор чихний 
үрэвсэл, улаан хоолойн сөргөө өвчин, хахах, хоол 
болон шим тэжээлээ хангалтгүй авах гэх мэт ноцтой 
үр дагавруудыг үүсгэдэг. Энэ нь хүүхдэд аюултай 
бөгөөд асрагч болон хүүхэд хоорондын халуун дулаан 
уур амьсгалыг үүсгэхгүй. Хэзээч угжыг түшүүлж 
орхиж болохгүй.  

 

Зөв байрлал 

o Хүүхэд сандал дээр сайн 
бэхлэгдэж, эгц байрлалаар 
суусан  

o Толгой, хүзүү болон их бие сайн 
бэхлэгдсэн  

o Ташаагаар нугаларсан  
o Өвдөг 90°-аар нугаларсан  
o 2 хөлнийх нь дунд дэр эвсэн  
o Гарын тавиуртай бөгөөд хүүхэд 

хоол хүнсэндээ хүрэхэд ямар 
нэгэн саадгүй  

 

 
Буруу байрлал  

o Хүүхдийн толгой болон хүзүү 
сандал дээр тавигдаагүй  

o Толгой болон хүзүү хойш хэт 
гэдийсэн  

o Их бие болон 2 гар нь сандал 
дээр тавигдаагүй бөгөөд хоол 
хүнсэндээ өөрөө хүрэх 
боломжгүй  

o Сандал нь хүүхдэд тохироогүй  
o Хүүхэд хооллож байх явцдаа 

бараг шалан дээр хэвтэж байх  

 

 
Буруу байрлал 

 
o Хүүхдийн толгой болон хүзүү 

сайн бэхлэгдээгүй  
o Эрүү нь хэт цааш орсон  
o Хүүхдийн гар, хөл нь 

бэхлэгдээгүй биеэс нь холдсон  
o Ташаа нугалараагүй  
o Хүүхдийн бие асрагчийнхаас 

хөндий байрласан  
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УГЖААР БОЛОН ХАЛБАГААР ХООЛЛОХ МӨН АЯГААР 
УУЛГАХ ҮЕИЙН ЗӨВ БАЙРЛАЛУУД 
Хүүхдийг өсөж торнихын хамт тэдний хооллох үеийн байрлалыг өөрчлөх шаардлага гардаг. 
Жишээ нь, шинэ төрсөн нярай хүүхэд өлгийдүүлэн тэврүүлж хооллодог бол 6 сартайгаасаа эхэлж 
хатуу буюу зажлууртай хоол идэхийг оролдож өндөр сандал дээр эгц байрлалаар суудаг.  

 
Хэрвээ одоогийн чинь байрлал чамд болон хүүхдэд тухгүй санагдаж 
байгаа бол янз бүрийн байрлалыг туршаад үзээрэй. Заримдаа асрагчид 
хүүхдийг зөв байрлуулах хүртлээ олон төрлийн байрлалуудыг туршиж 
үздэг. 

 
Доорх жагсаалтанд 0-12 сартай хүүхдүүдийн хооллох үеийн нийтлэг байрлалууд байна. 
Заримдаа ганц хүүхдэд олон байрлалууд шаардлагатай байж болно.  

 

ӨЛГИЙДӨН ТЭВРЭХ БАЙРЛАЛ  

ХЭРХЭН БАЙРЛУУЛАХ: Таны нугаларсан гар дээр хүүхдийн 
толгой байрлана. Тэднийг элгэндээ наан хоёр гартаа сайн тэврэх 
хэрэгтэй. Хүүхдийг хооллож байхдаа дээш өндийлгөх хэрэгтэй 
бөгөөд хүүхдийн толгой ташааных нь түвшнээс дээш байх ёстой. 

 
ХАМГИЙН САЙН : 0-12 сартай угжаар хооллодог бүх хүүхдэд  
 

ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ :  

o 0-6 сартай хүүхдүүд 
o Сандал дээр сууж чадахгүй нэмэлт дэмжлэг хэрэгтэй 

хүүхдүүд  
o Асрагчаараа тэврүүлсэн үедээ хамгийн их тайвширдаг 

хүүхдүүд  

 
ХАЖУУЛДАН ХЭВТЭХ БАЙРЛАЛ   

ХЭРХЭН БАЙРЛУУЛАХ:  Хүүхдийг биеэсээ холдуулан, их 
бие болон толгойг нь хажуу тийш эргүүлэн байрлуулна. Мөн 
хүүхдийг өвөр дээрээ, хөлөө жийгээд хөлөн дээрээ эсвэл дэрэн 
дээр хэвтүүлж болно. Мөн гараараа хүүхдийн толгой болон 
биеийг түшиж болох бөгөөд хүүхдийн толгой ташааныхаа 
түвшнээс өндөр байрлах ёстой .  
 
ХАМГИЙН САЙН: Бүх 0-12 сартай болон угжаар хооллодог 
хүүхдэд 
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ЯЛАНГУЯА ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ : 

o 0-6 сартай хүүхдүүд  
o Хооллох үед амнаасаа сүүгээ гоожуулдаг хүүхдүүд  
o Удаан хэмнэлээр хооллох шаардлагатай хүүхдүүд (ж/нь:дутуу төрсөн хүүхдүүд, 

синдромтой хүүхдүүд, эм болон архины хам шинжтэй хүүхдүүд гэх мэт.) 
o Дахин дахин гулгидаг, хооллох үедээ тав тухгүй, өвдөлт мэдэрдэг хүүхдүүд (GER/GERD) 
o Хооллоход амархан ядардаг хүүхдүүд  
o Хооллох үед анхаарал төвлөрөлтийн асуудалтай хүүхдүүд  

 
НАЛУУ БАЙРЛАЛ (ӨВӨР ДЭЭР ЭСВЭЛ ДЭРЭН ДЭЭР )  
 
ХЭРХЭН БАЙРЛУУЛАХ:  Дээш нугалсан хөлөн дээрээ эсвэл хөлөн дээрээ дэр эвж 
хүүхдээ  байрлуулна. Хүүхдийн толгой өвдөг дээр эсвэл дэрэн дээр тавигдаж тань руу эгц 
харсан байх ёстой. Буйдан, ор, зөөлөвчтэй хана гэх мэт тав тухтай гадаргуун дээр биеэрээ 
налаарай. 

ХАМГИЙН САЙН : Бүх 0-12 сартай болон угжаар хооллодог хүүхдүүдэд  
 
ЯЛАНГУЯА ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ : 

o 0-6 сартай хүүхдүүд  
o Хооллохдоо байнга гулгидаг, хооллох үед өвдөх/ тухгүй байх 
o Хүүхдийг тэвэрч байхдаа амархан ядардаг асрагчдад  

 

 

 
 

Дэр/эвээс хэрэглэсэн болон 
хэрэглээгүй үеийн жишээ  
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ЭГЦ УРАГШ ХАРЖ СУУХ БАЙРЛАЛ  

ХЭРХЭН БАЙРЛУУЛАХ:  Хүүхдийг зориулалтын  
суудал эсвэл өндөр сандал дээр сайн бэхлэн суулгана. 
Хүүхэд тухтай сууж таньруу эгц харсан байх ёстой. Та 
хүүхдийн угж, аяга, халбагыг барьж, эсвэл хүүхэд өөрөө 
чадах бол бага зэргийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Ширээ 
эсвэл тавцантай сандал хэрэглэх нь хүүхдэд гараа, сав 
суулга мөн аяга ашиглан хоол хүнсээ судлах мөн 
өөрийгөө хооллоход нь дэмжлэг болдог. 
  
ХАМГИЙН САЙН : Ихэнх 6-12 сартай, гараараа 
хооллодог, халбагаар хооллодог, аягаар уудаг, угжаар 
хооллодог хүүхдүүд  
ЯЛАНГУЯА ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ : 

o 6-12 сартай сандал дээр ямар ч дэмжлэггүйгээр бага зэрэг суудаг, эгц суух үедээ толгой 
болон хүзүүгээ сайн даадаг хүүхдүүд  

 

ХҮҮХДИЙГ ӨЛГИЙДӨХ НЬ  

Өлгийдөх нь хүүхдийг хооллох болон унтах үед аюулгүй 
байрлуулж, тайвшрах давуу талыг олгодог ороох нэгэн 
арга юм. 

 
ӨЛГИЙДӨХ  ШАЛТГААН:  

o Өлгийдүүлсэн хүүхэд эхийнхээ хэвлийд байгаа юм 
шиг тав тухтай болон аюулгүй байдлыг мэдэрдэг. 

o Өлгийдөх нь дулаахан бөгөөд хүүхдийг өөрийн 
рефлекст хөдөлгөөнүүдээсээ цочих байдлыг 
бууруулдаг.  

o Өлгийдөх нь халуун дулаан тэврэлт шиг санагддаг 
бөгөөд хүүхдийг хооллох болон унтах үед 
тайвшрахад тусалдаг. 
 

ХЭРХЭН ӨЛГИЙДӨХ ТУХАЙ  Хүүхдийг өлгийдөхөд 
дор хаяж 101 см-н хэмжээтэй хөнжил, алчуур эсвэл даавуу 
хэрэгтэй. Мөн нимгэн бөгөөд сунадаг материалаар 
өлгийдхийг зөвлөж байна, ингэснээр өлгийдөхөд илүү 
хялбар байх бөгөөд хүүхдийг хэт халууцахаас сэргийлнэ. 
Хүүхэд өлгийдөх хэд хэдэн аргууд байдаг. Өөрт болон 
хүүхэддээ тохирох арга барилаа олоорой. 
 

ХАМГИЙН САЙН : Ихэнх 0-4 сартай, угжаар хооллодог 

хүүхдүүдэд  

 

 Шинэ төрсөн нярайг асрагч 
чамбай өлгийдөн тэвэрч байна.  
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ЯЛАНГУЯА ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ :: 

o 0-4 сартай хүүхдүүд  
o Хооллоход хэт мэдрэг хүүхдүүд  (жишээ нь, дутуу төрсөн хүүхдүүд, янз бүрийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүд, архи болон эмийн нөлөөтэй хүүхдүүд гэх мэт.) 
o Хооллох үед анхаарал нь төвлөрдөггүй хүүхдүүд  
o Тайвширч чаддаггүй хүүхдүүд  
o Ихэнхдээ өөрийн хийсэн хөдөлгөөнөөрөө  өөрийгөө цочоож, сэрээдэг хүүхдүүд   

 

САНАМЖУУД :  

o Өлгийдөх нь зөвхөн төрсний дараах эхний хэдэн саруудад л зориулагдсан болно  
(0-4 сар).  

o Өлгийдөхдөө түнхний гэмтэл болон хүүхдийг хэт халууцахаас сэргийлж, хөлөө хөдөлгөх 
зай гаргах  

o Хүүхэд өсөж томрохын хэрээр, өлгийдсөн үед гараа гаргахдаа гаргууд болно. 
o Хэрвээ хүүхэд дээш доош эргэж эхэлвэл, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс өлгийдхөө 

болих хэрэгтэй 
o Хэрвээ хүүхэд өлгийгөө тайлчихдаг болвол, өлгийдхөө болих эсвэл илүү аюулгүй өлгий 

хэрэглэх 
o Зарим хүүхдүүд өлгийдүүлэх дургүй учир өөр арга олох хэрэгтэй  
o Хүүхдийг өдөржин, шөнөжин өлгийдөх ёсгүй бөгөөд тэдэнд бие махбодио чөлөөтэй 

хөдөлгөх цаг өгсөнөөр эрүүл саруул болон чийрэг өсөн бойжиж чадна. 
o Өлгийдөх нь хүүхдийг сайн унтаж амрах болон тайвшрахад хамгийн их тустай. 

 

АЛХАМ 1:  Тэгш гадаргуу дээр өлгийгөө ромбо 
хэлбэртэй болгон дэлгэнэ. Өлгийний дээд буланг 
ойролцоогоор 10-16 см нугална. Нугалсан хэсгийн өлгийн 
дээр хүүхдийн хүзүүг байрлуулан дээш харуулж хэвтүүлнэ. 
Өлгийгөөр хүүхдийн биеийн нэг талыг зөөлнөөр хучин 
орооно. Хуниасыг нуруун дор эвтэйхэн хийнэ. Хүүхдийн 
хөлийг чөлөөтэй хөдөлхөөр байрлуулж (бага зэрэг нугалан 
“мэлхий байрлал”), хэт шулуун татаж өлгийдхөөс 
зайлсхийх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь түнхний гэмтлүүдийг 
үүсгэж болзошгүй юм. 

АЛХАМ 2: Өлгийний доод булангаар хүүхдийн өлгийдөөгүй 
хэсгийн цээж болон мөрийг хучна. 

АЛХАМ 3: Өлгийний бусад хэсгээр хүүхдийг орооно. 

АЛХАМ 4:  Үлдсэн хэсгээр урд хэсгийг хучин бэхлэнэ.  

 

ХҮҮХДИЙГ ӨЛГИЙДӨХ АЛХАМУУД  

АЛХАМ 1  АЛХАМ 2  

АЛХАМ  3  АЛХАМ  4  
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0-12 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ 
ХООЛЛОХ БАЙРЛУУЛАЛТЫН 
ХЯНАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

 

0-6 сар ба 6-12 сартай хүүхдүүдийг хооллохдоо өвчин 
эмгэг,  аспираци буюу амьсгал бөглөрөх эрсдэлийг 
бууруулж, хооллох үеийн тав тух болон аюулгүй 
байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд энэхүү зөв байрлалын 
талаарх удирдамжыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. 

 

 

 

 

0-6 САРТАЙ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХДОО БАЙРЛУУЛАХ         
ХЯНАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

 
0-6 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХУВЬД: 

 

� Толгой нь төв, биеийн дундаж шугамд байрлана  

� Хүүхэд өлгийдүүлсэн  (0-4 сартайд) 

� Эрүү нь бага зэрэг урагш байрлана  

� Мөр бага зэрэг дугуйрна  

� Бие нь асрагчийн гар, цээж, биед сайн тэврүүлнэ   

� Хүүхдийн ташаа толгойны түвшнээс дор байрлана  
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ЭНЭ ҮЕИЙН ТҮЛХҮҮР ОЙЛГОЛТУУД 

Хүүхэд хооллох нь зүгээр л угж аваад хүүхдэд өгөхөөс хамаагүй илүү нарийн үйл 
ажиллагаа юм. Зөв байрлалаар хооллох нь аюулгүй, тааламжтай мөн өсөлт хөгжлийг 

дэмждэг бол буруу байрлал нь хүүхэд болон асрагчид маш олон бэрхшээлүүдийг үүсгэж 
болно. Хүүхдийг үр дүнтэй, аюулгүй, тав тухтай хооллохын тулд асрагчид хооллох үеийн зөв 
байрлалын чухал талыг ойлгох чадвартай байх ёстой.  

 
 

САНАЖ АВАХ ЧУХАЛ ЗҮЙЛС: 
 

 
①  Хооллох үеийн байрлал нь хүүхдийн хооллох чадварт эерэгээр мөн сөргөөр нөлөөлж 

болно.  
②  Бид хүүхдүүдийг хооллоход зөв байрлуулан суулгах  нь маш чухал юм. Хүүхдэд зөв 

дэмжлэг үзүүлснээр түүний хооллолтын амжилтыг нэмэгдүүлэх болно. 
③  Асрагчид хооллолтын  хамгийн тохиромжтой байрлалыг сонгохын тулд хүүхдийн 

байрлалыг тодорхойлох гол шинж чанарууд, тухайн хүүхдийн онцлог болон хэрэгцээг 
анхаарч үзэх хэрэгтэй. 

 

6-12 САРТАЙ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХДОО БАЙРЛУУЛАХ         
ХЯНАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

 
6-12 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХУВЬД: 

 
 

� Хүүхдийн ташаа толгойн түвшнээс доор байхаас гадна 90° үүсгэж байрлана  

� Хүүхдийн их бие эгц шулуун байрлаж, асрагчийн биед эсвэл сандал дээр 
сайн бэхлэгдсэн байх ёстой бөгөөд урагш, арагш мөн хажуу тийш гэх мэт 
найгахгүй байх  

� Мөр тэгш түвшинд, урагш байрласан байх  

� Толгой нь тэгш биеийн гол шугам дагуу, эрүү бага зэрэг урагшилсан   

� Өвдөгний үеэр 90°-н өнцөг үүсгэж байрлана   

� Хөлийн ул шалан дээр эсвэл асрагчийн бие дээр тавигдсан  
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ЗҮЙЛ 2.4: ХООЛООР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ:    
0-12 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ДЭМЖИХ 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД  

 
Хүүхдэд төрснөөс хойшхи эхний хэдэн сар нь нэн чухал үе байдаг. Тэд өөрсдийн талаар болон 
тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагаа, асрагчтайгаа харилцаж буй харилцаанаас эхлэн хүрээлэн 
байгаа орчныхоо  талаар маш олон зүйлсүүдийг сурч байдаг. Энэхүү хэсэгт хүүхдийн амьдралын 
эхний жил дэх бүхий л хүрээнд  (хооллолтоос гадна) эрүүл мэндийг дэмжих энгийн аргуудаас 
хуваалцах болно.  

 

БУЛЧИНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨН  
Хүүхдийн хөдөлгөөний хөгжлийг дэмжих нь өдөр бүр хийгдэхэд их хялбар зүйл юм. Хүүхэд 
биеэрээ хөдлөн, дэлхий ертөнцийг таних үед түүний бие болоод  тархи зэрэг өсөж байдаг. Мөн 
түүнчлэн, хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжиж буй нь хооллолтыг шууд дэмжиж байгаа хэрэг юм. 
Хөдөлгөөн ихтэй, сэргэлэн цовоо хүүхдүүд хооллолтондоо бага зэргийн асуудалтай байдаг 
бөгөөд эдгээр асуудлууд нь илүү хурдан шийдэгдэх боломжтой байдаг байна. 
 

 
ХӨДӨЛГӨӨН БУЮУ 

(БИЕИЙН) ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

 

     
 ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 

 

 
 
 
 

Элгээрээ хэвтэх үе, 
байрлал сэлгэн 

хэвтүүлэх үе    

 
⇒ Хүүхдийг шал, зузаан хөнжил эсвэл орон дээр доош харуулан гэдсээр  нь 

хэвтүүлнэ.   
⇒ Хэвтэж байхад нь  цагийг илүү хөгжилтэй болгохын тулд хүүхэд рүүгээ 

харах, тоглоом өгөх эсвэл толинд харуулж болно   
⇒ Хүүхдийг доош харан хэвтэж байх хооронд  дэмжлэг үзүүлэхийн тулд 

өлгий, алчуур эсвэл хувцасыг нь хуйлан  цээжин доор нь эвнэ.  
⇒ Хүүхэд тухгүй болох үед доош харуулсан хэвээр байрлалыг нь сэлгэнэ  

Хүүхдийг өөрийн цээжин дээрээ эсвэл зөөлөн бөмбөг дээр тавина. 
Хүүхэд доош харуулан хэвтүүлэхдээ огт хүчилж болохгүй. 

⇒ Өдөрт багахан цагаар доош харуулж хэвтүүлэх нь маш тохиромжтой. 
 
 

 Өдөр тутмын тогтсон үйл ажиллагаа, дадал зуршилд хүүхдийг сургаснаар асрагч нар 
маш бага хугацаанд үр дүнтэй арга замаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжих боломжтой. Тэднийг 
хооллох, хувцсаа өмсөх болон тайлах дэглэмд сурган,  живх сольж байхдаа, хүүхдийг усанд 
оруулж байх  үедээ гэх мэтчилэн нэг дор олон хүүхэдтэй ажиллаж байх хугацаандаа тав 
тухтай байдлыг нь хангах үүднээс эдгээрийг оролдож үзээрэй. (жишээ нь: нэг хүүхдийн 

живх сольж байхад нөгөө хүүхэд асрагчтай ойрхон шалан дээр тоглоод сууж байх зэрэг) 
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Шалан дээр тоглох үе 

 
⇒ Өдөр бүр шалан дээр тоглох нь хүүхдийн бие даан хөдлөх хөдөлгөөнийг 

нэмэгдүүлэхэд дэм болдог. 
⇒ Хүүхэд шалан дээр хэвтэж, сууж байх үед эргэн тойронд нь тоглоом 

тавьснаар янз бүрийн чиглэлүүд дэх хөдөлгөөнийг дэмжинэ. 
⇒ Эдгээр бүх чухал булчингуудыг ашиглаж сурахын тулд хүүхдийг дээш, 

хажуу талаар нь, элгээр нь хангалттай орон зайд мөн тохирох цагаар 
хэвтүүлэх 

 
 
 
 

Сууж болон зогсож 
тоглох  

 
⇒ Шалан дээр эгц суух, босоход нь туслах;  үүнд сурах байнгын 

бололцоогоор хангах  
⇒ Төрөл бүрийн эд зүйлсийг түүнд ойртуулж дараа нь  өөр өөр газар 

байршуулах (түүний урд, баруун/зүүн талд, урд нь үл ялиг өргөх гэх мэт) 
⇒ Хүүхдийг сууж сурч байх үед түүнтэй харилцан ярилцаж, цагийг хамт 

өнгөрөөх 
⇒ Хүүхэд хажууд тань сууж таны биеийг түшлэг болгон ашиглаж байгаа нь 

өөрийн биеийн хүчийг бий болгох гайхалтай арга юм. 
⇒ Өдрийн турш хоолны үеэрээ сууж, хоолондоо хүрэх нь гайхалтай сайн 

дадлага   
⇒ Ширээ, түшлэгтэй сандал, буйдан зэргийг түшүүлж зогсоох  
⇒ Бие биетэйгээ харилцан ярилцаж байхдаа хүүхдийг богино хугацаанд эгц 

босоо байрлалд барьж/тэвэрч зогсоох 
⇒ Хүүхдийг зогсох болон урагш хөдлөх үед гараас нь барьж дэмжлэг 

үзүүлэх  

 
 

Хүрэх, барих, тавих  

 
⇒ Хүүхэд гараараа барьж, хүрэхэд хангалттай зайнд эд зүйлс байрлуулах 
⇒ Хүүхдийн гарыг зөөлхөн түлхэж, эд юмсад хүрэх болон барихад нь 

дэмжих  
⇒ Нярай хүүхэд эд зүйлсийг барьж /дараа нь/ шиддэг. Түүнд буцаан 

тоглоомоо түүхэд нь туслах  
⇒ Өлгөөтэй байгаа эд зүйлс нь хүүхдийн сунаж хүрэх болон атгах чадварыг 

дэмжинэ   
⇒ Гараараа хооллох үедээ сунаж хүрч мөн атгаж барих нь энэ хүрээний  

гайхалтай дасгал юм. 

 
 

Гар болон 
хуруугаараа тоглох  

 
⇒ Янз бүрийн эд зүйлс болон тоглоом ашиглан хуруу, гарын хөдөлгөөнийг 

дэмжих  
⇒ Жижиг тоглоомуудыг саванд хийн хүүхдээр гаргах болон буцаах хийх 

дасгал хийлгэх  
⇒ Нүхтэй тоглоомуудаар тоглуулж түүнийг хуруугаараа зааж сурахад нь 

туслах  
⇒ Чанга дуу хөгжимтэй тогломуудаар тоглуулах   
⇒ Гараараа хооллоход нь туслан жижиг зүйлсүүдийг эрхий болон бусад 

хуруугаараа түүдэг болгох  
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ТОГЛОХ БОЛОН СУРАЛЦАХ  

Хүүхдийн тоглох болон суралцах явцыг дэмжих нь өдөр бүр 
хийгдэхэд хялбар зүйл юм. Чухамдаа, хүүхдүүдийн аливааг сурах 
гол арга бол тоглох юм. Тиймээс, хүүхэд тоглох, эд юмсыг судлах, 
бусадтай харилцах, хүрээлэн буй орчноо нээн илрүүлэх чадвартай 
бол тархи нь асар хурдацтай хөгжиж байдаг.   

ТОГЛОХ БОЛОН 
СУРАЛЦАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНУУД  

 
ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 

 

 
Үзэх болон харах  

 
⇒ Хүүхдийг хөдөлгөөнтэй (өлгөөтэй зүйлсүүд) дор байрлуулаарай, ингэснээр 

тэр янз бүрийн зүйлсүүдийг харж ажиглах боломжтой болно. 
⇒ Хүүхдийн өмнө эд юмсыг барьж  (нүүрнээс нь ойролцоогоор 30 см зайд), 

хүүхдийг дагуулан тал тал тийш хөдөлгөх . 
⇒ Хүүхэдтэй шалан дээр тоглож байхдаа эсвэл живхийг нь сольж байхдаа 

толгойгоо тал тал тийш хүүхдийг дагуулан хөдөлгөх  
⇒ Хувцсан доор юм нууж хүүхдээр олуулах   

 
Ярих, дуулах, мөн 

унших  
 
 

 
⇒ Та юу хийж байгаагаа, хүүхэд юу хийж байгааг мөн түүний эргэн тойронд 

юу болж байгаа тухай хамтдаа ярилцах  
⇒ Дуу дуулж мөн шүлэг, сүүл холбох  
⇒ Үлгэр уншиж эсвэл ярьж өгөх  
⇒ Сэтгүүлээс том том зургуудыг хайчлах, зурагт ном хамтдаа үзэх  
⇒ Зурган дээр, өрөөнд эсвэл гадаа юу болж байгааг дүрсэлж, өөрийн харсан 

хүмүүс болон эд юмсыг тэмдэглэх  
⇒ Хувцсаа өмссөн болон тайлсан үедээ биеийнхээ хэсгүүдийг нэрлэх  

 
Шалан дээр тоглох  

 
⇒ Шалан дээр хүүхдийнхээ байгаа газар ихэвчлэх тоглож байх  
⇒ Хүүхэдтэй хамт инээдтэй царай болон дуу чимээ гаргах, доош харж 

хэвтсэн үед нь бие биенээ толинд харах, нуугдаж тоглох  
⇒ Хүүхдүүд хонх, бөмбөг, шажигнуур тоглоом, өлгөөтэй тоглоомнууд, том 

блокон тоглоом, жижиг аяга, халбага, сав, зурагт ном, толь, тоглоомон 
машин, зөөлөн тоглоом гэх мэтээр тоглох дуртай  

 
Энэ бяцхан хүүхэд шалан дээр тоглож 

байх үеэрээ доош харж гэдсээрээ хэвтэн 
цагийг хөгжилтэй өнгөрөөж байна. 
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ХАРИЛЦАЖ ОЙЛГОЛЦОХ БА 
ХАРИЛЦАА ҮҮСГЭХ  

Хүүхдийн харилцаа холбоог дэмжих нь цаг тутамд хийгдэж болох 
хялбар зүйл юм. Эерэг харилцаа нь хүүхэд хүмүүжүүлэх гол арга бөгөөд  хүүхдийн эрт үеийн 
харилцааны хэлбэрийг дэмжсэнээр асрагч болон хүүхэд хоорондын харилцааг сайжруулдаг. 
Асрагч болон хүүхдийн харилцаа гүнзгийрсэн үед хүүхэд өөрийгөө аюулгүйгээ мэдрэн сурч, өсч 
хөгжихөд бэлэн болдог. 

 

ХАРИЛЦАЖ 
ОЙЛГОЛЦОХ БА 

ХАРИЛЦАА ҮҮСГЭХ 
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  

 
 ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 

 
 

Шалан дээр тоглох үед  

⇒ Хамтдаа үлгэр ярьж, уншиж, дуулж, ярилцах  
⇒ Хамтдаа инээдтэй царай мөн дуу чимээ гаргах  
⇒ Шүлэг уншиж, сүүл холбох, зураг үзэж мөн нуугдаж тоглох гэх мэт 

энгийн тоглоомууд тоглох  
⇒ Хүүхдийн гаргасан дуу авиаг дуурайж, хоорондын харилцаа 

холбоогоо сайжруулах  

Тайвширч тайтгарах  ⇒ Уйлагнах үед нь ижил хөдөлгөөн, дуу чимээ гарган найгах, зөөлөн 
илбэх, бүүвэйлэх, массаж хийх гэх мэтээр хүүхдээ тайвшруулах  

 
 

Холбогдох  

⇒ Хүүхэдтэй янз бүрийн аргаар холбогдож болно. Хүүхдийн 
инээмсэглэх, хэлээрээ тоглох гэх мэт царайны хувирлуудыг мөн 
гаргасан дуу чимээг дуурайх  

⇒ Хооллох, усанд оруулах болон живхийг нь солих үедээ хүүхэд рүү 
харах цаг гаргах  

⇒ Хүүхэдтэй наалдах, тэврэх, массажлах, хувцас өмсгөх гэх мэтээр хүрч 
харилцаа тогтоох  

 
Тогтвортой асаргаа  

⇒ Хүүхэд уйлагнаж эхэлвэл (жишээ нь: өлсөх, бохир живх, өвдөх , 
анхаарал халамж хүсэх) халуун дулаан үг хэлэх, хүрэх гэх мэтээр 
тайвшруулна  

 

Энэ бяцхан хүү шалан дээр тоглож байх үеэрээ 
шоогоор тоглож сурч байна. Мөн тэрээр 
ганцаараа бие даан суух дадлага хийж байна. 
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ЭНЭ ҮЕИЙНХНИЙ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД  

Асран хамгаалагч байх нь зөвхөн хоолны үеэр төдийгүй өдрийн турш бүхий л цагт 
хүүхдийг асарч дэмжинэ гэсэн үг юм. Хүүхдийн өдөр тутмын дадал хэвшил болон үйл 

ажиллагаанууд нь амьдралынх нь чанарыг сайжруулах боломж юм. Хүүхдийн өдрийн турш 
хийх үйл ажиллагаануудад богино хугацаанд олон удаа тоглож болох өөрийнхөө хүрээлэн буй 
орчны зэргэлдээх эд юмсыг ашиглаарай. Хөгжил нь хоорондоо уялдаа холбоотой байдаг бөгөөд 
ихэнхдээ олон тооны хэсгүүдийг нэг энгийн үйл ажиллагааг нэгтгэх замаар нэгэн зэрэг боломжтой 
байдаг. 

 

 

 

 

 

 
САНАЖ АВАХ ЧУХАЛ ЗҮЙЛС:  

 
 

①  Хүүхдийн хөгжлийн бүхий л хэсгүүд хоорондоо холбоотой.  Нэг хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх нь 
нөгөө хэсэгт эерэгээр нөлөөлдөг. 
 

②  Хүүхдийг бүхэлд нь дэмжсэнээр хоол тэжээлийн хөгжлийг ч дэмжих болно. 
 

③  Асрагч нар бүхий л өдрийн турш  хүүхдийн хөгжлийг бүрэн дэмжих үйл ажиллагаануудыг 
хайж олон хэрэгжүүлсэнээр хүүхдүүд ашиг тусыг нь хүртэх болно. 

 
 

 
Эдгээр бага насны хүүхдүүд 

асрагч болон найз нөхдөө 
халамжлан, хүрээлэн буй орчноо 

судлахын тулд бие махбодио 
хөдөлгөж байна . 

 




