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 1.3-Р ХЭСЭГ: МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМИЙН 
ҮНДЭС  
 

МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМ ГЭЖ ЮУ ВЭ?9  
Мэдрэхүйн систем нь мэдрэлийн эсүүд (бие махбодь дахь эсүүд)-ийн цогц бүлэг, эсийн замууд 
ба хувь хүнийг хүрээлэн буй орчноосоо төрөл бүрийн өөр мэдрэмжийг мэдрэх боломж олгож буй 
тархины үйл ажиллагааны хэсгүүд юм. Бид бүхний мэдрэхүйн системийг үүсгэдэг найман төрлийн 
мэдрэхүй байдаг. Үүнд:  

①  Харах  (Хараа) 
②  Сонсох (Сонсгол)  
③  Үнэртэх (Үнэртэхүй) 
④  Амтлах (Амтлахуй) 
⑤  Хүрэх болон мэдрэх (Хүрэлцэхүй) 
⑥  Булчин болон үе холбоосоо мэдрэх (Өнгөц мэдрэхүй) 
⑦  Тэнцвэр болон Хөдөлгөөн (Сонсгол-тэнцвэрийн мэдрэхүй) 
⑧  Дотоод бие махбодио мэдрэх (Гүний мэдрэхүй)  

 
 
Хүүхэд бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц мэдрэхүйн системтэй байдаг. 
Хооллолт (өдөр тутмын бусад үйл ажиллагаанууд)-ыг илүү тав 
тухтай ба асуудалгүй байлгахын тулд хүүхдийн таашаадаг (бие нь 
ямар мэдрэхүйг илүү сайн эсвэл илүү муу хүлээж авдаг) мэдрэхүй ба    
мэдрэхүйн бэрхшээлүүдийг нь олж илрүүлэх нь асрагчийн ажил юм. 

 
 
 
 
 
МЭДРЭХҮЙН 
ТӨРЛҮҮД9,10,11 
Хүн бүрт мэдрэхүйн системийг 
үүсгэдэг найман төрлийн мэдрэхүй 
байдаг. 
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МЭДРЭХҮЙ ТАЙЛБАР  ЖИШЭЭ  

 

  
Харах (хараа) Нүдээр дамжин бие махбодид ирдэг 

мэдээлэл  
Хурц гэрэл, бүдэг гэрэл, өнгө, хэлбэр дүрс, гадаргуу, 
хурдан болон удаан хөдлөх эд юмс, хол зайд байх эд 

юмс болон гадаргуу (хол болон ойр), гэх мэт. 

Сонсох (Сонсгол) 

 

 
Чихээр дамжин бие махбодид ирдэг 

мэдээлэл 

Чанга болон сул дуу чимээ, дуу хоолой, дуу хөгжим,  
өндөр болон нам давтамжит дуу чимээ, гэх мэт. 

 
Үнэртэх (Үнэрлэхүй) 

 
Хамраар дамжин бие махбодид 

ирдэг мэдээлэл  

Хурц болон сул үнэр, таатай болон таагүй үнэр, 
хүмүүсийн үнэр, газар болон хоол хүнс/шингэний үнэр, 

гэх мэт. 

Амтлах (Амтлахуй) 
 

Хэлээр дамжин бие махбодид ирдэг 
мэдээллүүд (нэг удаа амталж, идэж, 

уух үед) 
 

Янз бүрийн амт (чихэрлэг, исгэлэн, давсархаг,  
гашуун, гэх мэт). 

Хүрэх (Хүрэлцэхүй) 

 

 
Арьс болон амаар дамжин бие 

махбодид ирдэг мэдээллүүд (нэг 
удаад бие махбодид хүрэх үед) 

 

 
Чанга хүрэх, хүчтэй дарж хүрэх, температур, өвдөлт, 

чичиргээ, төрөл бүрийн бүтэцтэй (зөөлөн, бөөн, 
шажигнасан, хатуу, гэх мэт). 

 

Тэнцвэр болон  
Хөдөлгөөн (Сонсгол-

Тэнцвэрийн мэдрэхүй) 

 

Төрөл бүрийн хөдөлгөөн хийх үед 
бие махбодид ирдэг мэдээллүүд 
(Бие махбод дээш, доош, арагш, 

урагш, хажуу тийш , эргэх гэх мэт) 
 

Найгах,савлах, эргэх, ойх, хурдан эргэх, босох, суух, 
тогтох, гэх мэт. 

Булчин болон үе 
холбоосоо мэдрэх 
(Өнгөц мэдрэхүй) 

 

 
Үе холбоос болон булчингаар 
дамжин бие махбодид ирэх 

мэдээллүүд (бие махбод янз бүрийн 
байрлалд байх үед мөн хүмүүс, 
сандал, талбай гэх мэт эд юмс 

хоорондын холбоо) 

 
 

Суух, алхах, гүйх, мөлхөх, авирах, хөлөө савчих, 
үсрэх, алгаа таших, хүнд эд юмсыг түлхэх, татах, эд 

юмсыг зөөх, өргөх гэх мэт. 

Биемахбодийн дотоод 
мэдрэмжээ ойлгох 
(Гүний мэдрэхүй) 

 

 
Бие махбодийн нөхцөл байдлаар 

дамжин биед ирэх мэдээллүүд 
(эрхтэн тогтолцооноос ирэх 

мэдрэхүй) 

 
Өлсөх, цангах, цадах, зүрхний цохилт, амьсгалын 

давтамж, температур, хоол боловсруулалах эрхтэн 
мөн давгсагны хэрэгцээ шаардлага , гэх мэт. 
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Эдгээр нь бид бүгдийн мэдрэхүйн системээрээ дамжуулан хүлээн авдаг төрөл бүрийн мэдрэхүйн 
мэдээллүүдийн жишээ юм. Хүүхэд хүрээлэн буй орчноосоо хооллолт гэх мэт өдөр тутмын үйл 
ажиллагааны мэдээллүүдийг хүлээн авдаг. Жишээ нь:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ХООЛЛОХ ҮЕИЙН МЭДРЭХҮЙ 
МЭДЭРЧ ОЙЛГОХ :  

МЭДРЭХҮЙН ТОГТОЛЦООНЫ 
ОРОЛЦОО: 

Өрөөнд хурц гэрэлтэй байхад 
 
Харах (хараа) 

Өнгөлөг аягатай хоол хүнс өгөхөд 
 
Харах (хараа) 

Өрөөнд хооллож байх үед бусад 
хүүхдүүдээс ирэх чанга дуу чимээ 

 
Сонсох  (Сонсгол) 

Бидний бие махбодь хооллох үеэр, 
сандал дээр сууж байх үед юу 

мэдэрдэг болох  

 
Хүрэх/Мэдрэх (Хүрэлцэх) 
Булчин болон үе холбоосоо мэдрэх (Өнгөц 
мэдрэхүй  
Тэнцвэр болон  Хөдөлгөөн (Сонсгол-
Тэнцвэрийн мэдрэхүй 

Хамтдаа хооллож байх үед асрагч 
над руу хэрхэн инээмсэглэдэг болох. 

 
 Харах (хараа) 

Хоол хүнсний үнэр бидний ам руу 
ойртох үед 

 
Үнэрлэх (Үнэрлэхүй) 

Хоол хүнс болон шингэний амт 
бидний аманд 

 
Амтлах (Амтлахуй) 

Хоол хүнс бидний аманд орох мөн 
бид гараараа хооллож байх үед 

 
Хүрэх/Мэдрэх (Хүрэлцэхүй) 

Хоол идэж эхлэх үед бидний ходоод 
хоосон байж байгаад, хоолны дараа 

нь дүүрч цадах үед 

 
Бие махбодийн дотоод мэдрэмжээ ойлгох 
(гүний мэдрэхүй) 

 

Хоол идэх нь хүүхдийн мэдрэхүйн 
хамгийн мэдрэмтгий үйл явц юм. 

Бид бүхэн мэдрэхүйн системийг   
хоол тэжээлийн хөгжилд хэрхэн 

нөлөөлж буйг  ойлгох нь маш 
чухал юм. 
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МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?  
Хүн бүр өөр өөрийн гэсэн мэдрэхүйн системтэй байдаг. Хүүхдийн мэдрэхүйн системийг 
бүрдүүлэхэд түүнийг хүрээлэн байгаа орчин тойрон болон хооллох мэдрэхүй нь нөлөөлдөг. 
Жишээ нь, хоол хүнсний төрөл бүрийн амт болон үнэр нь хооллолтыг эерэг, тааламжтай 
болгодог. Харин, амт болоод үнэр нь “муухай”, сөрөг эсвэл амтгүй байх нь хооллолтыг дарамттай 
мөн тааламжтай бус болгоход хүргэдэг. 

  
Мэдрэхүйн систем нь хүүхдийн хооллох үеийн амжилтанд хүчтэй нөлөө 
үзүүлдэг.  
 

 

Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
суралцах мөн хөгжүүлэх 

 
o Хүүхдүүдэд өдөр тутмын үйл ажиллагааг бүрдүүлдэг 

мэдрэхүйн янз бүрийн мэдээллүүдийг заах  
o Хүүхдэд янз бүрийн мэдрэхүйн мэдээллийг хэрхэн үнэлэх 

мөн ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг заах 
o Хүүхдэд өөрийнх нь мэдрэхүйн системийн тухай заах (илүү 

дуртай, мэдрэг, дургүй)  

 
Дэлхий ертөнцийг харах өнцгийг нь 

хөгжүүлэх  
 
 

o Хүүхдийг өсч хөгжихөд нь туслах төрөл бүрийн мэдрэхүйн 
мэдээллүүдийг мэдрэх боломж олгох  

o Амьдралд нь тохиолдож болох янз бүрийн мэдрэхүйн 
мэдээлэлд хүүхдийг бэлтгэх 

 
Эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал 

 
 

 
o Хүүхдүүдэд өөрсдийгөө арчлах мөн хэрэгцээ шаардлагаа 

тодорхойлох боломж олгох  
o Хүүхдэд илүү эрүүлээр суралцах боломж олгох  
o Хүүхдийн ерөнхий хөгжлийг дэмжих   

 

Хүүхэд эхийн хэвлийд өсөн бойжиж байхдаа ч мэдрэхүйгээрээ 
дамжуулан суралцсаар байдаг бөгөөд төрөх явцад ч энэ нь 

үргэлжилсээр байдаг. 

 

 
МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМИЙН 

АШИГ ТУС 
 

 
 ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 
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МЭДРЭХҮЙН МЭДРЭГ БАЙДАЛ: МЭДРЭХҮЙН 
СИСТЕМИЙН ХЭТ МЭДРЭГ МӨН ХЭТ СУЛ БАЙДАЛ  
Хүүхэд хэт мэдрэг эсвэл хэт сул мэдрэг байдалтай байж болно. Бид үүнийг “мэдрэхүйн мэдрэг 
байдал” гэж нэрлэдэг. Хүүхдүүд хүрээлэн буй орчиндоо тодорхой нэг мэдрэхүйн мэдэээлэлтэй 
таарах үедээ түүнийг хэт мэдрэгээр эсвэл хэт сулаар хүлээж авч болно. Мэдрэхүйн мэдрэг 
байдал нь хооллолтыг илүү хүндрүүлдэг бөгөөд асрагч нар хүүхдэд хэзээ анхаарал халамж 
шаардлагатайг тодорхойлж мөн хэрхэн тусламж үзүүлэхээ мэддэг байх нь чухал юм. 

ХҮҮХЭД МЭДРЭХҮЙН МЭДРЭГ БАЙДАЛТАЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙГ 
ИЛЭРХИЙЛЭХ НИЙТЛЭГ ДОХИОНУУД:  

 
o Хоол хүнс эсвэл шингэнд хахаж цацах, ханиах, огих, бөөлжих (ялангуяа шинэ хоол 

хүнсний амт, бүтэцтэй танилцаж байх үед) 
o Шинэ хоол хүнс, шинэ амтанд ороход бэрхшээлтэй 
o Хооллох үеэр гэдийх, царайгаа ярвайлгах, түлхэх  
o Хоол хүнсний тодорхой амт, бүтэц, шингэний найрлагаас зайлсхийх  
o Идэх болон уух үедээ дургүйцэх, татгалзах  
o Хооллолтын хэвийн бус хугацаа  (нэг хооллолтонд 30-40 минутаас дээш хугацаа) 
o Амандаа хэт их хоол байлгах эсвэл шингэнийг их ихээр залгилах  
o Байх ёстойгоос илүү хугацаагаар хоол хүнсийг амандаа “Хадгалах” (өөрийгөө ойлгох 

чадваргүй хүүхдүүд) 
o Хоол хүнс, шингэн, шүлсийг амнаасаа асгах (өөрийгөө ойлгох чадваргүй хүүхдүүд)  
o Хооллох үеэр байнга уйлж, голж, баяр хөөргүй байх  
o Хооллох үеэр байнга унтах  
o Биед нь хүрч байхыг байнга шаардах (хүчтэй даралтаар хүрэх) 
o Биед нь хүрэхээс зайлсхийхийг байнга шаардах (ялангуяа хөнгөн хүрэлцэх төдий ч) 

 

Хэт мэдрэг (ихэссэн мэдэрхүй): Хүүхэд тодорхой нэг мэдрэмж болон мэдрэхүйн 
мэдээлэлд хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлнэ. Энэ хариу үйлдэл нь бидний бодож 
байснаас ч хүчтэй юм.  

 

 

 

 
 

 
Тархины саажилттай хүүхдүүдийн 
ихэнх нь мэдрэхүйн системийн хэт 

мэдрэг байдалтай байдаг. 
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Хэт мэдрэг хариу үйлдлийн нийтлэг жишээнүүд:  

①  Хүрэх болон дуу чимээ гарах үед байнга цочих  
②  Хүрэхэд угзчих, зугатах, холдох (ялангуяа маш хөнгөн/зөөлөн хүрэх үед) 
③  Асрагчаар хооллуулж байх үедээ булчингийн чангарал нь нэмэгдэнэ 
④  Дуу чимээ ихтэй өрөөнд чихээ дарна  
⑤  Чимээ шуугиан, хөл үймээн ихтэй газар нүдээ аниж эсвэл нам унтана  
⑥  Таваг эсвэл тавиур дээр бага хэмжээний хоол тавих дуртай  
⑦  Хоол хүнсний шинэ амт, бүтцэнд хахана  
⑧  Тодорхой нэг хоол хүнсэнд хахах, бөөлжих, ярвайх мөн түлхэнэ  
⑨  Чанга чимээ шуугиантай, хөл үймээн ихтэй газар биеэ нааш цааш хөдөлгөнө, цохино 
⑩  Өвдөлт тэсвэрлэх чадвар муу — амархан өвдөж мөн гэмтэж болно   

 

Хэт сул мэдрэг (мэдрэг байдал нь буурсан): Хүүхэд тодорхой нэг мэдрэхүй 
болон мэдрэхүйн мэдээлэлд сул хариу үйлдэл үзүүлж болно. Энэ хариу үйлдэл 
нь бидний бодож байснаас ч бага юм.  

 

 

Хэт сул мэдрэхүйн хариу үйлдлийн нийтлэг жишээнүүд: 

①  Чанга дуу чимээ болон зөөлөн хүрэх үед  маш бага хариу үйлдэл 
үзүүлнэ  

②  Эд юмс болон хүмүүсийг цохих мөн хатуу, ширүүнээр тоглох дуртай хүүхдүүдийг асран 
хамгаалагчид тэврэх, дарах гэх мэтчилэн хүчтэй дарж хүрэх шаардлагатай бол   

③  Амандаа хэт их хоол дүүргэж, чихсэнээс болж хахаж цацах, бөөлжих, амьсгал боогдох 
шалтгаан болдог  

④  Хоол хүнс, шингэн эсвэл хэт их шүлс нүүрэн дээр нь наалдахад эсвэл амнаас нь 
гоожиход үл анзаарах  

⑤  Зөөлөн, нойтон бүтэцтэй хоол хүнсийг идэхээс илүүтэй хатуу, зажлууртай хоол хүнсийг 
илүүд үзэх  

⑥  Амттай хоол хүнсийг илүүд үзэх  
⑦  Өвдөлтийг хэт их тэсвэрлэх — өөрийгөө гэмтээсэн үед ямар ч өвдөлт, зовиур мэдрэхгүй 

байгаа харагдах   

 

Дауны синдромтой ихэнх хүүхдүүд   
хэт сул мэдрэхүйн системтэй байдаг. 
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Өөр өөр мэдрэхүйн мэдээлэл нь хүүхдэд нэг бол маш их “хэт их” ба “хэт сул” эсвэл маш бага 
“хэт их” болон “хэт сул” мэдрэхүйн хариу үйлдэл үзүүлэх шалтгаан болдог. Хүүхдийг хүрээлэн 
буй орчиндоо ялангуяа, хооллолтын үеэр ямар хариу үйлдэл үзүүлдэгийг ойлгосноор асран 
хамгаалагч нар нь тэдний хэт их өдөөлт болон хэт бага өдөөлт болох орчныг хязгаарлаж, өдөр 
тутмын амьдралыг нь илүү амар хялбар болгодог. Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих эсвэл саад 
учруулж болох бид бүхний хүрээлэн буй орчны нийтлэг мэдрэхүйн мэдээллүүдийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн жишээг дор оруулав. 

 

Гэрэлтүүлэг 
Гэгээтэй эсвэл бүүдгэр, байгалийн гэрэл,чийдэн, флюресцент 
гэрэлтүүлэг гэх мэт. 

Өрөөний гоёл чимэглэлүүд Будсан хана, ханын цаас, зурагт хуудас, зураг, цонх гэх мэт. 

Дуу чимээ  
Дуу хөгжим, дуу чимээ, телевизийн, машины дуу чимээ, бусад 
хүүхдүүдийн мөн тоглоом, гудамж, эсвэл гадаад орчноос гарах дуу 
чимээ гэх мэт. 

Үнэр  
Хоол хүнс, шингэн, сүрчиг, саван, тамхи, бохир живх, хогийн сав, биеэс 
гарах үнэр гэх мэт. 

Хүрэлцэх  
Тэврэх, наалдах, живх солих, хувцас өмсгөх болон тайлах, нүүр болон 
гар арчих, шаржигнадаг хоол хүнснүүд гэх мэт 

Амт  Хоол хүнс, шингэн, халуун ногоо, чихэрлэг, исгэлэн гэх мэт. 

Хөдөлгөөн  
Найгах, мөлхөх, алхах, үсрэх, тогших, ойх, тээврийн хэрэгслээр явах, 
живх солиулах үедээ тэврүүлж, зөөлгөх, авхуулах гэх мэт  

 
ЯАГААД ХҮҮХЭД МЭДРЭХҮЙН МЭДРЭГ БАЙДАЛТАЙ БАЙЖ 
БОЛЗОШГҮЙ ВЭ? 
Хүүхэд мэдрэхүйн мэдрэг системтэй байж болох олон шалтгаанууд бий. Асран хамгаалагчдын 
хувьд заримдаа тэдгээр шалтгаануудыг мэддэг ч зарим тохиолдолд сайн мэддэггүй байна. 
Гэсэн хэдий ч асран хамгаалагчдын хувьд, бид бүхэн тэднийг хооллолт мөн түүнчлэн өдөр 
тутмын тогтсон хэвшил, бусад үйл ажиллагаанууддаа ямар хариу үйлдэл үзүүлдэгийг анзаарч 
тэдгээрийн боломжит шалтгаан, шинж тэмдгүүдийг мэдэж чадна. 
 
Хүүхэд мэдрэхүйн мэдрэг байдалтай байж болзошгүйг илэрхийлэх нийтлэг 
шалтгаанууд: 

o Эрүүл мэндийн нөхцөл байдал, байнгын эмийн хэрэглээ эсвэл байнга эмнэлэгт 
хэвтэх  (Аутизмийн хүрээний эмгэгүүд, харааны бэрхшээлүүд, сонсголын 
бэрхшээлүүд) 

o Хүүхэд хугацаанаас өмнө төрөх (дутуу төрөх) 
o Хүүхэд эхийн хэвлийд байхдаа ямар нэгэн хорт бодист өртсөн бол (эм/ архи) 
o Бүтцийн өөрчлөлтүүд  (өвөрмөц хам шинжүүд, сэтэрхий уруул/тагнай) 

 
НИЙТЛЭГ 

МЭДРЭХҮЙН 
МЭДЭЭЛЛҮҮД  

 

 

ЖИШЭЭНҮҮД  
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o Мэдрэл булчингийн эмгэгүүд (тархины саажилт) 
o Хөгжлийн бэрхшээлүүд  (Дауны синдром) 
o Нийгмийн-Сэтгэл хөдлөлийн / хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс (хязгаарлагдмал 

орчин, дарамт бүхий орчин, хүчээр хооллох, эерэг болон оновчтой асаргаа авах 
боломжгүй) 

o Байнгын хамар битүүрэх  (Үнэрлэх болон амтлах чадвар хязгаарлагдмал; хоол 
хүнснээс татгалзах эсвэл хэрэглээг бууруулж болно) 

МЭДРЭХҮЙН      
СИСТЕМИЙН  

      ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД:  
 
 

 
 ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД 
 

 
МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМИЙН БАЙДАЛ 

 

Хүүхдийг сонсох 

o Өдөр тутмын үйл ажиллагааны үеэр хүүхэд ямар мэдрэхүйг илүүд үзэж 
байгааг мөн хүүхдийн үзүүлж буй хэрэгцээ, шаардлага зэргийг анзаарах  

o Хүүхдийн илүүд үзэж байгаа мэдрэхүйг ашиглан өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг төлөвшүүлж, түүнийг илүү амжилтанд хүргэх 

o Хүүхдийн мэдрэхүйн мэдээллээр хэт их өдөөгдсөн эсвэл хэт бага өдөөгдөж 
байгааг харуулж буй шинж тэмдгийг нь хүндэтгэн , шаардлагатай дэмжлэг 
үзүүлэх. Тухайлбал:  

o Хүүхдийн мэдрэхүйн мэдээллийн хариу үйлдэл дээр үндэслэн үйл 
ажиллагааны элементүүдийг өөрчлөх (жишээ нь: хүүхэд чимээ 
ихтэй өрөөнд айх, чихээ дарах зэрэг үйлдэл хийхийг анзаарсаны 
дараа дуу чимээ багатай өрөөнд түүнийг хооллох) 

 

Хүрээлэн буй орчныг 
бэлдэх 

o Хооллох цагийг хүүхдийн мэдрэхүйн хэрэгцээ шаардлагатай 
уялдуулах/нийцүүлэх. Жишээ нь:   

• Өрөөний гэрэлтүүлэг (бүдгэрүүлэх)  мөн дуу чимээг (багасгах)  
өөрчилж, хүүхдэд саад болох зүйлсийг багасгах  

• Хүүхдийн анхаарал болон зохицуулалтыг дэмжихийн тулд 
тайвшруулах дуу хөгжим ашиглах  (тайвшруулах, бие махбодио 
зохицуулах) 

• Хурц үнэртэй шингэн мөн хоол хүнсийг тагаар таглах  

 

Тархины саажилттай хүүхдэд асран 
хамгаалагч нар нь хүрэхэд хэт мэдрэг 
хүлээж авч байгаа нь харагдаж байна. 
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• Гараараа хоолонд хүрэхэд мэдрэмтгий байдаг хүүхдүүдэд 
зориулсан хоолны хэрэгсэл хэрэглүүлэх  

• Хүүхдийг хөдөлгөөнтэй, янз бүрийн өнгө мөн бусад харааны 
анхаарал сарниулдаг эд зүйлс гэх мэт хөл үймээн ихтэй газраас 
хол байлгах  

Хүүхдийг бэлтгэх 

 
o Хооллолтоос өмнө хүүхдийн хэрэгцээ шаардлаганд тохирсон, мэдрэхүйд 

суурилсан бэлтгэл үйл ажиллагааг явуулах , жишээ нь:  
• Хооллох цаг болж байгааг хүүхдэд мэдэгдэх  (“5 минутын дараа 

хооллох цаг боллоо гэх мэт.”) 
• “Сэрэх” нүүр ба биеийн хөдөлгөөнүүд (Хавсралт 9J–ээс харна уу) 
• Шүдээ угаах  
• Найгах, зөөлөн илбэх, дээш доош зөөлөн ойх, массаж хийх гэх мэт 

хөдөлгөөнд суурилсан үйл ажиллагаанууд  
• Өөрийн болон бусдын хоол хүнсийг судлах  

 
Асран хамгаалагчийг 

бэлтгэх 

 
o Хооллох үеэр асрагчийг тав тухтай байрлалд байлгах  
o Хооллолтын үеэр тайван байх: Гүнзгий амьсгаа авах, тайвшруулах хөгжим 

сонсох, хүүхэдтэй нам дуугаар/намуухан ярилцах 

o Хэт мэдрэг мэдрэхүйтэй  хүүхдийг хооллох нь бэрхшээлтэй, цаг хугацаа 
шаардагдана гэдгийг ойлгох  

Аюулгүй, тогтвортой, 
тав тухтай байдал 

 
o Хооллох үеийн хэвшил, хэрэгслүүдийн тогтмол өөрчлөлтийг хязгаарлах-

ижил хооллогч, сандал, өрөө, аяга, халбагыг хэвээр байлгах, хэрвээ 
өөрчлөх шаардлагатай бол нэг удаад зөвхөн нэгийг л солих  

o Хүүхдэд ямар хоол/шингэн зүйл өгөх гэж байгаагаа хэлж, харуулах  
o Хоол хүнс болон шингэнийг алгуурхнаар өгөх, хэзээ ч хүчилж болохгүй  
o Хүүхдэд эхлээд танил болсон хоол хүнс болон шингэнийг өгөх, дараа нь 

шинэ амт эсвэл шинэлэг бүтэц найруулгатай зүйлийг өгөх. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SENSORY  
 
 
 

 

Бяцхан хүү дээш харан тоглож 
байхдаа хаздаг тоглоомыг амандаа 
хийн мэдрэхүйн арвин туршлагатай 
болж байна. Эдгээр эрт үеийн 
мэдрэхүйн туршлага нь мэдрэхүйн 
системийг бүтээдэг. 
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ХҮҮХЭД БҮРТ ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖҮҮД 
 

Зөвлөмж 1: 

Хүүхдийг сонсох. Хүүхэд танд өөрийн зан төлөв болон хариу үйлдлээрээ дамжуулан илүүд үздэг 
мэдрэхүйгээ мөн хэрэгцээ шаардлагаа харуулах болно. Юу хамгийн үр дүнтэй болохыг хүүхдээр 
харуулаарай.  
 

Зөвлөмж 2: 

 
Бэлтгэл бол гол түлхүүр. Хооллохоос өмнө хүүхдийг бэлтгэх нь амжилттай хооллоход чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг.  Хүрээлэн буй орчин, хүүхдийн бие махбод болон оюун санаа мөн асрагчийг 
бэлтгээрэй.    
 

Зөвлөмж 3: 

 
Аливааг илүүд үзэх нь хүн бүрт харилцан адилгүй. Хүүхэд бүр өвөрмөц, өөр өөрийн гэсэн илүүд 
үздэг мэдрэхүйтэй байдаг. Эдгээрийг ихэвчлэн өөрчлөх боломжтой байдаг. 
 

Зөвлөмж 4: 

 
Тааламжтай хоол хүнс сонгоорой Хүүхдэд өөрт нь идэж, уухад тааламжтай санагдах хоол 
хүнсийг өгөөрэй.  Хүүхдэд танил болсон хоол хүнсийг  шинэ хоол хүнстэй өгөх нь сонирхол 
болон тааламжтай байдлыг нь нэмэгдүүлдэг. 
 

 

Зөвлөмж 5: 

 
Танил болсон зүйлсээр нь эхлэ. Тогтмол, танил болсон зүйлсийг нь ашиглахад хүүхдүүд 
хамгийн сайн хийдэг. Хүүхдэд хооллолтын хуваарь гарган, эхлээд нэг хооллогчтой байлгаж, 
ижил хоолны хэрэгслүүдийг ашиглаж, ижил өрөө болон сандал дээр нь хооллож, танил болсон 
хоол хүнс, шингэнийг өгөх. Хүүхдийг бэлэн болсон үед шинэ амт, бүтэцтэй хоол хүнсийг 
танилцуулна. 
 

Зөвлөмж 6: 

 
Нэг удаад зөвхөн нэг л өөрчлөлт хийх. Мэдрэхүйн мэдрэг системтэй хүүхдүүд нэг дор олон 
өөрчлөлт хийхээс илүүтэй нэг удаад нэг л өөрчлөлт гаргахад сайн хүлээн авдаг. Хооллолтыг 
шинэ амт, бүтэцтэй болгон өөрчлөхөд  цагаа зарцуулаарай.  
 

Зөвлөмж 7: 

 
Судалж шинжлэхэд нь их хугацаа олго. Янз бүрийн амт, бүтэцтэй, хүнсний болон хүнсний бус 
бүтээгдэхүүнүүдийг судлах нь мэдрэхүйн мэдрэг системийг дэмжих гайхалтай арга юм. 
Хүүхдүүдийг бүх мэдрэхүйгээ, ялангуяа хоёр гарыг нь  ашиглуулан эд юмсыг судлуулаарай 
 

Зөвлөмж 8: 
 
Хүүхдүүд эерэг харилцаатай нөхцөлд хамгийн сайн суралцдаг. Хүүхдийг хооллох үед эерэг 
харилцах нь энэхүү үйл явцыг дэмжих хамгийн сайн арга юм.   
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 ДҮГНЭЛТҮҮД 
Хүүхэд бүр өөрийн гэсэн онцгой мэдрэхүйн системтэй байдаг. Эдгээр мэдрэхүйн 

систем нь хэт их үү эсвэл хэт бага уу гэдгээс үл хамааран хүүхдийн хоол тэжээл  
болон хооллолтын хөгжилд нөлөөлдөг . Асран хамгаалагчид хүүхдийн илүүд үздэг мэдрэхүй 

болон  хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хамгийн сайн дэмжиж болохыг олж мэдсэнээр хүүхдэд 
дэлхий ертөнцийг илүү аюулгүй, тав тухтай байдлаар мэдрэх боломжийг олгодог. Мэдрэхүйн янз 
бүрийн бэрхшээлүүдтэй тулгарах үедээ бусад асран хамгаалагчдаас дэмжлэг хайхын зэрэгцээ 
энэхүү гарын авлагыг эх сурвалж болгон ашиглаарай. 

 
 

Мэдрэхүйн төрөл бүрийн стратегийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Хавсралт 9K ба Хавсралт 9M-ээс авна уу. 

 




