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Зүйл 3.1:     Хооллолтын хөгжлийн чухал үе 
шатууд: 12-24 сар  

Зүйл 3.2:     12-24 сартай хүүхдүүдэд зориулсан 
хооллолтын үндсэн зааварчилгаа 

Зүйл 3.3:     12-24 сартай хүүхдүүдийг хооллох 
байрлуулалт  

Зүйл 3.4:     Хоолоор хязгаарлагдахгүй: 12-24 
сартай хүүхдийг дэмжих зөвлөмжүүд 

 
 

 

ӨСЧ БУЙ ХҮҮХЭД:  12-24 САР  

“Хичнээн жаахан байсан ч хамаагүй, хүн л бол хүн.” 

Доктор Сэүсс 

ХЭСЭГ 2 | БҮЛЭГ 3 
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ЗҮЙЛ 3.1: ХООЛЛОЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ЧУХАЛ ҮЕ 
ШАТУУД: 12-24 САР 
 

ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТУУДЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 

Амьдралынх нь хоёр дах жилд хүүхдүүдийн хөгжлийн түвшинд олон ахиц дэвшлүүд гардаг. 

Бие махбодийн хувьд хөлд орж буй хүүхдүүд нь илүү олон янзын хөдөлгөөнүүд хийдэг болно. 
Нийгэм, сэтгэл хөдлөлийн хувьд өөрсдийн хүсэл, хэрэгцээ шаардлага болон мэдрэмжээ үгээр 
хэрхэн илэрхийлэхийг сурч мөн түүнчлэн өөрийн онцгойлсон асрагчтайгаа илүү гүнзгий холбоо 
тогтооно. Эдгээр бүх ахиц дэвшлүүд нь хүүхдийг шинэ ур чадваруудаа ашиглан дэлхий ертөнцийг 
судлахад бэлтгэж байгаа юм. Хөгжлийн чиглэл бүр өөр хоорондоо холбоотой  бөгөөд бие биедээ 
нөлөөлдөг. Хүүхдийн хөгжлийг цогц байдлаар харах нь нэн чухал юм. 12-24 сартай хооллоход 
нэмэлт дэмжлэг хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг асрахдаа хөгжлийн бүх хүрээг нь анхаарч үэх хэрэгтэй. 

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

 

ХООЛЛОЛТЫН ЦОГЦ  ОЙЛГОЛТЫН ЖИШЭЭ  (12-24 САР): 
 

ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭ  
 

ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТУУД (УР 
ЧАДВАРУУД)  

  
 

  
Дасан зохицох 

Хүүхэд шөнийн болон өдрийн унтлаганы цагаар сайн унтаж 
амарна. 

 
Хөдөлгөөн | Харилцаа холбоо | Танин мэдэхүй 

Хүүхэд өлссөн үедээ хоол руу сунаж, цангасан үедээ “ус” 
гэж хэлнэ. 

 

 

Нийгэм-Сэтгэл хөдлөлийн | Харилцаа холбоо | 
Хараа 

Хүүхэд асрагчаа хоол барин ирэхийг хараад баярлан 
орилно.  

 

 
 

 
 

Нийгэм-Сэтгэл хөдлөлийн | Харилцаа холбоо 
|Сонсгол 

 
Хүүхэд хооллож байхдаа мөн асрагчтайгаа ярьж байхдаа 
инээнэ. 
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Дасан зохицох| Хөдөлгөөн | танин мэдэхүй 

 

Хүүхэд сандал дээр эгц сууж, хоолоо гараараа эсвэл халбагаар 
иднэ. 

 

  
  
  
 

Харилцаа холбоо | Танин мэдэхүй  

 
Хүүхэд хооллох үеийн энгийн зааварчилгааг ойлгож байгаагаа 
харуулна (“Хооллох цаг боллоо,” “Гараа угаагаарай,” “За дууслаа” 
гэх мэт). 

 

 
Хооллолт нь хөгжлийн бүхий л хүрээг оролцуулдаг нарийн үйл явц юм. Зөвхөн биеийн нэг хэсэг 
л сайн ажиллахгүй байх үед хүүхэд болон түүний асрагч нар  томоохон бэрхшээлүүдтэй учирч 
болзошгүй юм. Тиймээс, хүүхдүүдийн ур чадвар болон  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 нэгдэн ажилладаг болохыг ойлгосноор, 
асрагч нар  хүүхдийн бие бялдрын хөгжил хэвийн явагдаж байгаа мөн ямар нэгэн асуудал байгаа 
эсэхийг илрүүлж болно. Ур чадварууд нь хоорондоо уялдаа холбоотой байдаг бөгөөд хооллолт 
гэх мэт энгийн, өдөр тутмын үйл ажиллагааны үеэр хөгжлийн бүхий л хүрээг дэмжих боломж 
үргэлж байдаг.  

 

Хэдий чинээ эрт бэрхшээлүүдийг тодорхойлно, төдий чинээ эрт 
тусламж үзүүлж аз жаргалтай, эрүүл саруул хүүхэд болоход нөлөөлнө. 

 

Санамж: Хөгжил бол үйл явц юм. Хүүхдүүд эдгээр ур чадваруудыг хөгжүүлэхийн 
тулд тэдэнд цаг хугацаа ихээхэн шаардлагатай. Асрагчид асардаг 
хүүхдийнхээ хэрэгцээг хамгийн сайнаар хангах чадвартай байхын тулд 
хөгжлийн нийтлэг үе шатуудыг мэддэг байх хэрэгтэй. 

 

 

Эдгээр жаахан хүүхдүүд хоолны 
үеэрээ ширээ тойрон суусан 

байна. Найз нөхөдтэйгөө хооллох 
нь үргэлж сайхан байдаг. 
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ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 24 ,26  
12-18 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮД :  

Дасан зохицох: 

 

⇒ Бага зэргийн тусламжтайгаар задгай аяганаас ууна  

⇒ Бусдын тусламжтай соруулаар ууна  

⇒ Тодорхой бүтэцтэй хоолыг зажлан амандаа нааш цааш дамжуулна  

⇒ Өөрөө нүүр, гараа угаахыг оролдоно  

Харилцаа 

холбоо : 
 

⇒ Энгийн зааварчилгааг биелүүлнэ (“Үгүй,” “Надад ___ өгөөч,” “Ширээн дээр тавь” г.м) 

⇒ Дотны хүмүүсээ болон эд юмсыг танина  

⇒ Өөрийгөө илэрхийлэх дохио зангаа ашиглана  (даллах, хүрэх, заах, цааш түлхэх, 
“тийм” болон “үгүй” гэж толгойгоо сэгсэрнэ) 

⇒ Өөрийгөө илэрхийлж нэгээс дээш үг хэлнэ мөн нэг хэлсэн үгээ давтан хэлнэ  
Гар болон их 

биеийн 

хөдөлгөөн: 

⇒ Өөрийгөө илүү хялбараар хооллохын тулд хооллолтын хэрэгслүүдийг ашиглана  

⇒ Эд юмсыг саванд хийнэ  

⇒ Дөрвөн хөллөсөн байрлалаас ямар ч дэмжлэггүйгээр босно  

⇒ Бусдын дэмжлэггүйгээр алхана  

Танин мэдэхүй: 

 

⇒ Бусдын анхаарлыг татаж эд зүйлс авахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлнэ  

⇒ Жүжигчилсэн тоглолт хийнэ (жишээ нь, хүүхэлдэй болон амьтад хооллох г.м) 

⇒ Эд юмсыг хослуулж нийлүүлэн тоглоно  (жишээ нь, аяганд халбага хийх г.м ) 

⇒ Амьдралын өдөр тутмын үйл ажиллагаануудыг ойлгоно (жишээ нь: халбагаар 
халбагадан идэх, сойзоор шүдээ угаах, шүүрээр хог шүүрдэх г.м) 

Нийгэм-Сэтгэл 
хөдлөлийн : 

 

⇒ Сэтгэлээр унасан, бухимдсан хүмүүсийг аргадаж тайтгаруулахыг оролдоно  

⇒ Бусдын тусламжгүйгээр ихэнх зүйлсийг хийхийг хүснэ  

⇒ Ямар нэгэн шинэ зүйлстэй тулгарах үедээ асрагч руугаа болгоомжлон харна  

⇒ Өөрийн танил орчиндоо санаа зовох зүйлгүйгээр асрагчаасаа хөндийрөн явна 

Хараа: 

 

⇒ Номон дээрх зурагнууд болон үзүүлж буй зургийг харж, заана 

⇒ Толин дээрх өөрийнхөө царайг танина  

⇒ Хол байгаа зүйлсийг илүү сайн харна  

⇒ Ижил төстэй зүйлсүүдийг тааруулна    

Сонсгол: ⇒ Илүү олон үгсийн утгыг ойлгодог болно  

⇒ Энгийн зааварчилгаа болон түүний нэрээр дуудахад хариу үйлдэл үзүүлнэ  

⇒ Танил дуу чимээ болон олон удаа сонссон үгээ давтан хэлнэ  

⇒ Илүү олон дуу авиа болон үгсийг хэлж сурна  
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ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ,24 ,26 
18-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮД :  

Дасан зохицох: 

 

⇒ Аяга болон соруулаар бусдын дэжлэггүйгээр ууна  

⇒ Бусдын дэмжлэггүйгээр гараараа болон бусад хэрэгслээр хооллоно  

⇒ Хоол хүнс, шингэний аль алийг нь халбагадах, дүүргэх, мөн асгахыг оролдоно  

⇒ Ихэнхдээ насанд хүрэгчидтэй адил хоол хүнс иднэ  

 
Харилцаа 

холбоо: 
 

⇒ Илүү нарийн зааварчилгааг биелүүлнэ  (“Халбагаа аваад надад өгөөрэй.”гэх мэт) 

⇒ Зурагнууд, эд юмсыг мөн бусдын нэрийг хэлэхэд заана  

⇒ Дор хаяж 50-200 үг хэлж чадна  

⇒ Үгсийг хооронд нь холбон хэлнэ (“Ахиад ус,” “Сүү ууя”  “Үгүй ээ, миний аяга” гэх мэт) 

Гар болон их 
биеийн 

хөдөлгөөн: 
 

⇒ Нэг гараа нөгөө гараасаа илүү ашиглана  

⇒ Нэг гараараа эсвэл халбагаар халбагадах үедээ нөгөө гараараа аяга, тавгаа барина  

⇒ Илүү хол зайд бусдын бага зэргийн дэмжлэгтэйгээр алхана  

⇒ Шатаар алхаж эхэлнэ  

Танин мэдэхүй: 

 

⇒ Эд юмсыг хэлбэр, дүрс, өнгөөр нь ангилж эхэлнэ  

⇒ Эд юмсын нэгийг нөгөөгөөр нь орлуулна (ж/нь: савхыг халбага, сойзыг утас болгон г.м) 

⇒ Бусдын дэмжлэггүйгээр хэд хэдэн шоо өрнө  

⇒ Эд юмсыг хэрхэн ажилладаг талаар олж мэдэхийг хичээнэ  

Нийгэм-Сэтгэл 

хөдлөлийн: 
 

⇒ Аливаа зүйлийг сайн хийх үедээ өөрөөрөө бахархана  

⇒ Өөрийнхөө хэрэгцээнд анхаарал тавих маш их хүсэл эрмэлзлэлтэй байна  

⇒ Зөрүүд зан гаргана (хийж болохгүй гэж хэлсэн зүйлсийг хийх гэх мэт) 

⇒ Ямар нэгэн бэрхшээлтэй тулгарсан үедээ тусламж гуйна    

Хараа: 

 

⇒ Зурган дээрээс онцгой зүйлсийг олно  

⇒ Хол болон ойр байгаа эд юмсыг сайн харна  

⇒ Асуусан үед биеийн энгийн хэсгүүдээ заана  

⇒ Өнгийн харандаагаар цаасан дээр сараачих гэх мэт гарын хөдөлгөөнийг дуурайна   

Сонсгол: 
 

⇒ Ярианы өнгө аясыг хялбарханаар ялгаж салгана  

⇒ Энгийн үг хэллэгүүдийг давтаж хэлнэ  

⇒ Илүү олон үгс хэлдэг болно  

⇒ Илүү нарийн зааварчилгааг биелүүлнэ   
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ЗҮЙЛ 3.2: 12-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙН 
ХООЛЛОЛТЫН 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 биеэ хэрхэн хоёр 
тал руугаа, мөн дээш, доош хөдөлгөх, сандал дээрээсээ босох, хоолоо хуруугаараа авч идэх, 
өөрийгөө аяга, халбага гэх мэт эд юмсыг ашиглан хооллох, өлсөж байгаагаа үгээр илэрхийлэх, 
хоол бэлтгэж байх явцад асрагчийн зааварчилгааг биелүүлэх гэх мэтчилэн эдгээр нь хоол идэх 
үе бүх бие махбодьтой хэрхэн холбогддог болохыг харуулж байгаа жишээ юм.  Тиймээс хөгжлийн 
үе шатны аль нэг хэсэгт ямар нэгэн асуудал тулгарвал хооллох явцад саад учруулж болзошгүй 
юм. Хэрвээ хооллолтын үйл явц нь хэвийн явагдаж байгаа бол, энэхүү 12-24 сартай хүүхдүүдийн 
ердийн чадваруудтай ижил төстэй ажиглагдах болно: 

САР  ЕРДИЙН ХООЛЛОЛТЫН ЧАДВАР БОЛОН ХӨГЖИЛ 

12-18 сар 

o Бага зэргийн шингэнийг аягаар барьж ууна  

o Соруулаар уухыг оролдоно  

o Хоолоо гараараа идэж, бусад хоолны хэрэгслүүдийг ашиглахыг оролдоно  

o Янз бүрийн бүтэцтэй хоол хүнсийг иднэ (жишээ нь: хэрчсэн хоолнууд гэх мэт) 

o Хатуу хоол хүнсийг шүдээрээ зажлана  

o Илүү сайн зажилдаг болно  

o Хооллох үеэр их хэмжээний хоол болон шингэн идэж, ууна  

18-24 сар 

o Бага зэргийн шингэнийг жижиг аягаар ууна  

o Бусдын дэмжлэггүйгээр соруулаар ууна  

o Гараараа болон бусад хоолны хэрэгслүүдээр өөрийгөө хооллоно  

o Янз бүрийн бүтэцтэй хоол хүнсийг амжилттай идэж чадна  

o 24 сартайгаасаа эхлэн амны хөдөлгөөн, ур чадварууд нь маш сайн сайжирч 
байгаа ажиглагдана   

Хүүхдийн амьдралын хоёр дахь жилээс хооллолтын хөгжилд нь маш олон өөрчлөлтүүд гарч 
эхэлнэ. Угжаар хооллохоос гадна бага зэргийн хатуу, зажлууртай хоол иддэг байсан нялх 
хүүхдүүд угжаар хооллохоо бүр мөсөн зогсоож зөвхөн хатуу буюу зажлууртай хоол хүнс иддэг 
болно. Энэ хугацаанд хүүхдийн хооллолтын явцад асрагч л ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг байсан бол 
хүүхэд өөрөө хэрхэн гараараа болон бусад хоолны хэрэгслүүдээр хооллох явцад суралцдаг. 2 
нас хүртлээ ихэнх хүүхдүүдийн амны хөдөлгөөний чадварууд нь бүх төрлийн хатуу, зажлууртай 
хоол хүнсийг идэхэд бэлэн болдог. Энэ нь маш том өөрчлөлт юм! Хүүхдүүдийг эдгээр 
өөрчлөлтүүдийг амжилттай давуулахын тулд асрагч хүүхдээс юу хүлээж болох талаар ерөнхий 
ойлголттой байх шаардлагатай. Мөн асрагч нар хүүхдийн хооллолтын ур чадварт ахиц дэвшил 
гаргах зөв цагийг мэдэхийн тулд ердийн хөгжлийг ойлгох нь тустай юм. Энэхүү ур чадваруудад 
хоолны төрөл бүрийн бүтэц, задгай аягаар уух, соруулаар уух, мөн халбагаар бие даан хооллох 
гэх мэт ахиц дэвшлүүд багтдаг. 
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Дараагийн хэсгүүдэд бид 12-24 сартай хүүхдүүдийг аяга, соруул болон хоолны бусад 
хэрэгслүүдийг ашиглан янз бүрээр хооллох аргууд мөн эдгээрийг хэзээ танилцуулж болохыг 
хуваалцах болно.  

 
 
Аягаар, тавгаар, халбагаар хооллох талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1-р бүлэг 
ба 9G хавсралтаас харна уу. 

 

 
АЯГААР УУХ  
Ихэнх хүүхдүүд 6-9 сартайдаа анх аягатай танилцдаг. Энэ нь 
хүүхдүүдийн аягатай танилцаж, 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. 12-24 сартайгаас эхлэн, хүүхэд аягаар 
уух чадвартай болж, задгай аяга, бариултай аяга мөн соруул 
зэргийг хэрэглэж чаддаг байх ёстой.  Энэ үеэр асрагч нар  
хүүхдийн аягатай танилцах үеийг аягаар уух үе болгон 
сонирхолыг нь дэмжихэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.  

 

 

Хоолны үеэр том 
хүүхдүүд  бага насны 

хүүхдүүдэд хооллоход нь 
тусалж байна. Үе 

тэнгийнхэн мөн хамгийн 
сайн туслагч байдаг. 
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АЯГААР УУХЫГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

 

① Олон удаа оролдуулж үзүүлэх.  Өдөр бүрийн хооллох үеэр нь аягаар уух боломж олгох. 
Хүүхэд аягаар уух болгондоо сайжрах болно. 
 

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

③ Эхэн үед нь дэмжлэг үзүүлэх. Хүүхдийг эгц суулган, аягаа барьж, шингэнийг амруугаа 
бага багаар хийхэд нь туслана. 
 

④ Хүүхдэд тохирсон аяга хэрэглэх. Хүүхдийн хэрэгцээ, шаардлаганд нийцсэн, жижиг 
хэмжээтэй, хөнгөхөн аяга сонгох хэрэгтэй. Жижиг аяга нь хүүхдэд хоёр гараараа барихад 
илүү хялбар байх болно.  Мөн аяга нь нэг эсвэл хоёр талдаа бариултай байснаар 
ашиглахад илүү нэмэртэй байна.  Угжнаас аяга руу шилжих явцад аягаар уух дургүй 
хүүхдэд зөөлөн хошуутай, тагтай аягыг ашиглуулж болно. 
 

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

⑥ Харилцаа холбоо маш чухал. Асрагч бүр тухайн хүүхдийг угжнаас аяга руу шилжиж 
байгааг мэдэж байх ёстой бөгөөд тогтсон дэглэмд сургах хэрэгтэй. 
 

⑦ Аяганаас хамтдаа уух. Хүүхдүүд бусдыг юу хийж байна яг түүнийг хийдэг. Та өөрөө хоол 
болон амттангаа аягаар идсэнээр хүүхдэд шинэ ур чадвар эзэмшихэд нь тусална. 
  

 

АЯГАНЫ ХЭЛБЭР ТӨРЛҮҮД  

Хүүхдэд зориулж сонгох боломжтой маш олон төрлийн аяганууд байдаг. 
Хүүхдийн хэрэгцээ, шаардлаганд  нийцсэн зөв аягыг олох нь дагаж 
мөрдөх ёстой чухал зааварчилгаануудын нэг юм. Зарим хүүхдүүд ямар ч 
аягаар сайн уудаг. Гэсэн хэдий ч, аяга бүр хүүхэд бүрийн онцлогт 
тохирохгүй. Аяганууд хэлбэр, хэмжээ, материал, загварын хувьд 
харилцан адилгүй байдаг. Үргэлж хүүхдийн хөгжлийн чадвар болон 
хэрэгцээ шаардлаганд нь тохируулж аягаа сонгож байх хэрэгтэй. 

 
12-24 сартай хүүхдүүдийн хувьд, задгай аяганаас ууж сурах боломж олгох нь маш чухал юм. 
Хэдийгээр тагтай аяганууд нь бохирдож заваартахаас сэргийлдэг ч гэсэн, хүүхдийн хөгжлийн 
чадварыг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж байдаг.  
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Задгай амсартай аягаар уух хэд хэдэн давуу талууд: 

o Эрүүний хөдөлгөөн, хяналт мөн хүчийг сайжруулна 
o Амны эргэн тойрны бүх булчингийн чадварыг сайжруулна  
o Залгих чадварыг сайжруулна (залгиурын булчингийн хүчийг) 
o Гарын нарийн ур чадвар болон зохицолт хөдөлгөөнийг сайжруулна  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

СОРУУЛААР УУХ  
Ихэнх хүүхдүүд бага наснаасаа (12 
сартайгаасаа өмнө) эхлэн соруулаар ууж 
сурдаг. Амжилттай соруулаар уух нь ихэнхдээ 
хүүхдийн туршлага дээр суурилдаг. Хэрвээ 
хүүхдэд соруулаар уух боломж нь байвал, 
багаасаа энэ чадварыг амархан эзэмшиж 
чадна. 

Соруулаар уух нь хэд хэдэн давуу талтай:  

①  Уруулыг хаах, хянах хүчийг сайжруулна  
 
②  Хөхөх чадварыг сайжруулна  
 
③  Залгих чадварыг сайжруулна  
 
④  Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай олон  

хүүхдүүдэд бие даан шингэн уухад 
хялбар байх гэх мэт  

 

 

 
СОРДОГ ХОШУУТАЙ АЯГЫГ ХЭТ УДААН ХЭРЭГЛЭХТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ ҮҮСЭХ АСУУДЛУУД :  

o Эрүүний хөгжлийн хүчийг хязгаарлаж хоол хүнсийг зажлахад бэрхшээл үүсгэнэ  
o Байнгын хөхөх хэв маягаас үүдэлтэй  зажлах гэх мэт хооллолтын ур 

чадваруудыг хөгжүүлэхэд бэрхшээл үүснэ 
o Залгиурын хөгжлийн саатал нь аюултай хооллолтыг бий болгодог  
o Шүд, хэл яриаг хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудлууд нь шүд цоорох, өвчлөх, 

шүдний гажигтай холбоотой бэрхшээлүүдээс үүддэг. 
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СОРУУЛТАЙ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

 

① Олон удаа оролдуулж үзүүлэх. Өдөр бүр хоолны үеэр нь соруулаар уух боломж олгох.  
 

② Эхэн үед нь дэмжлэг үзүүлэх. Хүүхдэд соруул бариулж, багахан хэмжээтэй шингэнийг 
сороход нь туслах.  
 

③ Хүүхдэд тохирсон соруул хэрэглүүлэх. Богино соруул нь ам руу шингэнийг татахын тулд 
бага хүчин чармайлт шаарддаг. Өргөн соруул нь шингэнийг ам руу татахын тулд мөн 
уруулын хүчийг бага шаарддаг бөгөөд шингэнийг удаанаар урсгадаг. Хэрвээ өтгөрүүлсэн 
шингэн уух бол өргөн соруул нь  шингэнийг ам руу татахад иүү хялбар байхад тусална.  
Янз бүрийн хүч, хэмжээтэй соруулуудыг туршиж үзэн хүүхдэд тохирсон соруулыг 
олоорой. 

④ Тууштай байдал бол гол түлхүүр . Хоолны үеэр хүүхдэд соруул ашиглах олон удаагийн 
боломж олгох. Хүүхэд соруулаар уух тусам л сайжрах болно..   
 

⑤ Хамтдаа соруулаар уух. Өдрийн турш хоолны үеэр хүүхэдтэй хамтдаа соруулаар 
уугаарай. Энэ нь хүүхдэд соруулыг хэрхэн ашигладаг болохыг мэдэхэд тусална. Мөн 
хүүхэд бусдыг юу хийнэ яг түүнийг дуурайдаг бөгөөд энэ нь тэдэнд илүү сонирхолтой 
санагдаж, цаашид соруулаар амжилттай уухад нь туслах болно.  

 
 

 

 
ХАТУУ БУЮУ ЗАЖЛУУРТАЙ 
ХООЛ ХҮНС 
12 сартайгаасаа эхлэн, ихэнх хүүхдүүд хатуу, 
зажлууртай хоолны амтанд дуртай болсон 
байдаг. Шингэний хэрэглээ нь аажмаар буурч, 
хатуу зажлууртай хоол хүнс идэх сонирхол нь 
нэмэгдэх болно. 12-24 сартайгаасаа, хүүхэд 
хуруугаараа хоолонд хүрэх, асрагчаараа 
халбагаар хооллуулах гэх мэт маш олон 
төрлийн туршлага хуримтлуулсан байдаг. Энэ 
үеэр асрагч хүүхдэд халбагаар өөрийгөө 
хооллох, бие даан хооллох явцаа хянах 
боломжийг нь нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа 
хандуулах хэрэгтэй.  
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12-24 сартайдаа хүүхдүүд хамгийн их идэх чадамжтай байдаг.  

 

АНХНЫ ХООЛНЫ ТӨРЛҮҮД      ЖИШЭЭ  

Зөөлөн, бүхэллэг хоол  

o Тараг  

o Төмсний нухаш  

o Авокадо  

o Алимны нухаш гэх мэт жимсний 
нухашнууд  

Аманд ороод  амархан задархаар зөөлөн, 
жижиглэсэн (тохирсон хэмжээтэй) ширээний 
хоолнууд  

o Жигнэмэг  

o Бяслаг  

o Хэрчсэн тахиа  

o Шош  

o Зөөлөн талхнууд  

o Жимс  

o Зөөлөн мах  

o Жигнэсэн болон чанасан 
хүнсний ногоонууд  

Шаржигнасан, зажлууртай мөн бага зэрэг хатуу  

жимс жимсгэнэ болон хүнсний ногоонууд  

o Жигнэмэг  

o Үр тариа  

o Чипс  

o Брокколи  

o Жүрж  

 

 
Энэ насны төрөл бүрийн бүтэцтэй хоол хүнс идэж эхэлж байгаа хүүхдүүд гараараа болон бусад 
хоолны хэрэгслүүдээр өөрсдийгөө хооллох сонирхол нь нэмэгдэж  байгааг харуулж эхэлнэ. 
Гараараа болон халбагаар хооллох нь бага насны хүүхдүүдэд ихээхэн урам өгдөг бөгөөд эдгээр 
туршлага нь хүүхдэд хоол хүнсийг судлах мөн хоолыг идэхээс өмнө тав тухтай амтлах боломжийг 
олгодог. 12-24 сартай хүүхдүүдийн гараараа болон халбагаар хооллох үеийг дэмжих энгийн 
зөвлөмжүүдийг доорх мэдээллээс харна уу. 

 
 

 Хооллолт бол мэдрэхүйгээр мэдрэх үйл явц юм. Ихэнх тохиолдолд 
хүүхдүүд хоол хүнсэнд хүрч мэдэрч үзсэнийхээ дараа л амталдаг. 
Хүүхдэд хоол хүнсийг гараараа судлах боломж олгосноор хоол хүнсний 
орчим илүү тав тухтай санагдан, тэдгээрийг идэхэд бэлэн болдог. 
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ГАРААР ХООЛЛОХЫГ ДЭМЖИХ  

ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

 
① Олон удаа оролдуулж үзүүлэх. Хүүхдэд өдөр бүр хоолны үеэр нь гараар хооллох боломж 

олгох  
 

② Зөв байрлалыг олох. Хүүхдэд гар, хуруугаа ашиглан хооллоход нь зориулж мөн тогтвор 
суурьшилтай суухад нь туслах зөв байрлалыг олох хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн зөв байрлал 
нь ширээ болон тавиурыг нэмэлтээр ашиглахад саадгүй байх хэрэгтэй. 
 

③ Хүүхдийн түвшинд тохирсон мөн гараар хооллоход тохиромжтой хоол хүнсийг хэрэглэх. 
Хүүхдийн гараар идэх хоолыг зөв сонгох хэрэгтэй. Зарим хоол хүнсийг гараар идэхэд 
илүү тохиромжтой байдаг. Хүүхдийг жин нэмэхэд туслах төрөл бүрийн урттай, хэлбэртэй, 
бүтэцтэй хоол хүнсийг хэрэглүүлэх хэрэгтэй. Бага насны хүүхдүүдэд атгаж, барихад нь 
илүү хялбар байхаар том хэмжээтэй хоол хүнснүүд өгөх хэрэгтэй.  Арай том хүүхдүүдэд 
хоол хүнсийг жижиглэн өгөх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь тэдний гарын нарийн үйл 
ажиллагааны чадварыг сайжруулах болно. 

④ Багаар эхэл. Хүүхдийг хэт цочроохгүйн тулд нэг удаад бага хэмжээний хоол хүнс өгөх 
хэрэгтэй. 
 

⑤ Эмх замбараагүй байдлыг тооцоолох. Гараар хооллож байх эхэн үед хоол хүнсийг 
бутлах, үйрүүлэх зэрэг нь  хэвийн үзэгдэл юм. Эмх замбараагүй байдал нь сурах үйл 
явцын нэг хэсэг юм. 
 

⑥ Тууштай байдал бол гол түлхүүр. Хооллох үед гараараа идэх хангалттай боломжийг 
хүүхдэд өгөх хэрэгтэй. Хүүхэд илүү их дадлага сургуулилт хийх тусам л сайжрах болно.   
 

⑦ Хамтдаа идэх. Өдрийн туршид хооллох үеүдээрээ хүүхэдтэй хамт гараараа хооллоорой. 
Энэ нь хүүхдэд хэрхэн гар, хуруугаа ашиглан хоол хүнсээ идэх талаар мөн ямар хоолыг 
ингэж идэхэд тохиромжтой болохыг мэдэхэд тусална. Мөн хүүхэд бусдыг юу хийнэ яг 
түүнийг дуурайдаг бөгөөд энэ нь тэдэнд илүү сонирхолтой санагдаж, гараараа 
хооллоход нь нэмэртэй байх болно.  
 

 

Бяцхан охин гараараа амтат 
гадилыг барьж өөрөө идэж 

байна. 
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ГАРААР ХООЛЛОХОД ТОХИРОМЖТОЙ ХҮНСНҮҮД  

⇒ Боловсорч гүйцсэн жимснүүд  

⇒ Чанаж болгосон хүнсний ногоонууд  

⇒ Хэрчсэн бяслаг  

⇒ Жигнэмэг, үр тариа, шарсан талх, бин, будаа, 
хүүхдийн жигнэмэг 

⇒ Шарсан өндөг  

⇒ Зүссэн махнууд   

⇒ Загас, тахиа   

 
 
Санамж: Хүүхдэд шинэ хоол танилцуулахдаа аюулгүй байдлыг нь хангах 
үүднээс хооллох үеэр нь анхааралтай харж, ажиглах шаардлагатай. 
Бага насны хүүхдүүдэд дугуй хэлбэртэй хоол хүнс өгөхөөс зайлсхийх 
хэрэгтэй. (жишээ нь: усан үзэм, зайдас, хэрчсэн хот догууд гэх мэт) 
Учир нь тэд эдгээр хоол хүнсэнд хахах аюултай. 

 
 

Хатуу буюу зажлууртай хоол хүнсийг идэж сурах нь нэлээд хугацаа 
шаардагдсан ур чадвар юм. Дунджаар, хүүхдүүд 2-3 насандаа хатуу, 
зажлууртай хоол хүнсийг сайн идэж сурдаг. Энэ нь тэдний 12-24 
сартай байх үед асрагчын нэмэлт тусламж, дэмжлэг шаардлагатай 
гэсэн үг юм.  

 
  

 

Бяцхан охин халбагаар өөрөө хооллох дадлага 
хийж байна. 
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ХАЛБАГААР ХООЛЛОХЫГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

 

① Зөв байрлалыг олох. Хүүхдэд гар, хуруугаа ашиглан хооллоход нь зориулж мөн тогтвор 
суурьшилтай суухад нь туслах зөв байрлалыг олох хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн зөв байрлал 
нь ширээ болон тавиурыг нэмэлтээр ашиглахад саадгүй байх хэрэгтэй. Хүүхэдтэйгээ 
хамт хооллох нь түүнд халбагаар хооллох гэж юу болох талаар заах нэгэн арга юм.   
 

② Олон удаа оролдуулж үзүүлэх. Хүүхдэд өдөр бүр хоолны үеэр нь гараар хооллох 
боломжууд олгох  
 

③ Хүүхдийн түвшинд тохирсон мөн халбагаар хооллоход тохиромжтой хоол хүнсийг 
хэрэглэх. Хүүхдийн халбагаар идэх хоолыг зөв сонгох хэрэгтэй. Анх халбагаар хооллож 
сурч байгаа үед зарим идэхэд хялбархан хоол хүнснүүд байдаг. Хүүхдэд халбаган дээр 
тогтоод унахааргүй, халбагаар халбагадахад хялбар  (өтгөн нухаш г.м ) хоол хүнс өгөх 
хэрэгтэй. Мөн хүүхдийн түвшинд тохирсон халбага сонгоорой. Жишээ нь, бага насны 
хүүхдүүдийн аманд таарахаар жижиг хэмжээтэй халбагыг сонгон хэрэглэх нь хамгийн 
тохиромжтой байдаг. Хүүхдэд өөрөө бие даан хооллоход нь хялбар байлгахын тулд 
богино бариултай халбага сонгоорой.  
 

④ Багаар эхэл. Хүүхдийг хэт цочроохгүйн тулд нэг удаад бага хэмжээний хоол хүнс өгөх 
хэрэгтэй. 
 

⑤ Наалдамхай болгох. Чийгтэй эсвэл гулгадаггүй материалтай  даавууг хүүхдийн аяга 
болон тавагны дор байрлуулан халбагаар хялбархан халбагадахад ашиглана. 
 

⑥ Тууштай байдал бол гол түлхүүр. Хооллох үед халбагаар идэх хангалттай боломжийг 
хүүхдэд өгөх хэрэгтэй. Хүүхэд илүү их дадлага сургуулилт хийх тусмаа л  сайжрах болно.  
.  

⑦ Эмх замбараагүй байдлыг тооцоолох. Халбагаар хооллож байх эхэн үед хоол хүнсийг ам 
руугаа хийхээс илүүтэй өөрийнхөө бие дээр болон ширээний тавцан дээр асгах нь 
хэвийн үзэгдэл юм. Эмх замбараагүй байдал нь сурах үйл явцын нэг хэсэг юм. 
 

⑧ Хамтдаа хооллох. Өсрийн туршид хооллох бүртээ хүүхэдтэй хамт халбагаар 
хооллоорой. Энэ нь хүүхдэд хооллох үедээ халбагыг хэрхэн ашиглах талаар сурахад 
тусална. Мөн хүүхэд бусдыг юу хийнэ яг түүнийг дуурайдаг бөгөөд энэ нь тэдэнд илүү 
сонирхолтой санагдаж, халбагаар хооллоход нь нэмэртэй байх болно.  
 

Хүүхдүүд аливааг харж болон хийж үзэж байж хамгийн сайн сурдаг. 
Эхлээд, тэд бусдыг харж ажиглаад, дараа нь өөрсөд дээрээ оролдож 
үздэг. Асрагчтайгаа хамт хооллох нь хүүхдийн хооллолтын талаар 
сурах үйл явцыг дэмжих ашигтай арга юм. 
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ХАЛБАГАНЫ ХЭМЖЭЭНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ  

Ихэнх хүүхдүүд өөрсдөө бие даан хооллохыг хүсдэг боловч тэдэнд өгсөн халбаганы хэмжээ 
тэдний өсөлт хөгжлийн хэрэгцээнд нийцдэггүй.  

Хүүхдүүдэд (хөгжлийн бэрхшээлтэй/ бэрхшээлгүй) дараах халбага хэрэгтэй: 

①  Тэдний аманд тохирсон жижиг хэмжээтэй. 
②  Амандаа хүргэхэд хялбар байхаар зориулагдсан богино бариултай. 
③  Барихад зохистой жинтэй байхаас гадна ам руугаа байнга хийхэд хялбар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Халбагаар хооллох тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1 болон 2-р Бүлгээс харна уу. 

Халбаганы бүтцийнн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 9H-с харна уу. 

 

 

 

Энэ хүүхэд насанд хүрэгчдэд зориулсан 
хэмжээтэй, төмөр халбагатай байна. 
Хэмжээ нь маш том бөгөөд хүүхдийн 
жижиг аманд амархан багтхааргүй байна. 
Мөн бариул нь хэт урт учир хоол хүнсийг 
ам руугаа зөөн авчрахад их хүндрэлтэй 
байна. 

Хүүхдүүд хөнгөхөн, улаан хүрэн 
өнгөтэй халбагыг барьж ам 
руугаа хялбарханаар хийж чадаж 
байна. Энэ нь мөн богино 
бариултай,  жижиг хэмжээтэй 
учир хүүхдийн аманд яг таарч 
байна.. 
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ЭНЭ ҮЕИЙНХНИЙ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД  

Амьдралынх нь дараагийн жилд, хүүхдийн бүх зүйлүүд тэр дундаа тэдний юу идэж, 
уух мөн эдгээр үйл ажиллагаандаа хэрхэн оролцдог болох гэх мэт хөгжлийн бүхий л 

хэсгүүд нь маш хурдацтай хөгжиж байдаг. Хүүхдийн ур чадвар өсөж хөгжихийн хэрээр 
асрагч нар өгч байгаа хоол хүнснийхээ хэлбэр, тэднийг хооллох арга зам, дэмжлэгээ өөрчлөхөд 
бэлэн байх хэрэгтэй.  

 

 
САНАЖ АВАХ ЧУХАЛ ЗҮЙЛС:  

 
 

①  Хүүхэд өсөж томрохын хэрээр хөгжлийнх нь чиглэл бүр хоорондын холбоотой байна. 
Мөн хүүхдийн ур чадварууд нэмэгдэхийн хэрээр  янз бүрийн бүтэцтэй хоол хүнс идэх, 
соруулаар уух, мөн өөрсдөө бие даан хооллох гэх мэт олон бэрхшээлүүдийг даван 
туулахад бэлэн болдог.  
 

②  Асрагчид энэ насны хүүхдүүд юу хийж чаддаг байх ёстойг мэдсэнээр задгай аяга, 
соруул, шинэ бүтэцтэй хоол хүнс гэх мэт шинэ зүйлсийг хэзээ туршуулж үзэхийг мөн 
хүүхдэд ямар үед нэмэлт анхаарал халамж шаардлагатайг ойлгож мэддэг байх ёстой. 
 

③  Нэг төрлийн хооллох хэрэгслүүд нь хүүхэд бүрт ашиглагдах боломжгүй. 
 

④  Хүүхдэд хангалттай боломж олгосноор эрт орой хэзээ нэгэн цагт хооллох үедээ тэрээр  
илүү идэвхтэй оролцогч болоход хурдан суралцана. 
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ЗҮЙЛ 3.3: 12-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ 
ХООЛЛОХ БАЙРЛУУЛАЛТ  
 

ХООЛЛОХ ҮЕИЙН БАЙРЛУУЛАЛТЫН 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 хүндрэлтэй тэр ч байтугай хүүхдийг 
аюулд хүргэж болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэхүү зүйлд 12-24 сартай хүүхдүүдийн хооллох үеийн тохиромжтой байрлалын тухай мөн 
эдгээр байрлалыг хэрхэн бий болгох, байрлал тус бүрт хамгийн тохиромжтой хүүхдүүдийн 
тухай авч хэлэлцэх болно. 

Зөв  байрлал нь хүүхэд болон асрагчид маш 
олон ач тустай: 

   Цагтаа хооллож дуусна  

   Төрөл бүрийн бүтэцтэй хоол хүнсийг идэх 
чадвар нь сайжирна  

 Шингээх чадвар сайжирна  
 Өөрөө бие даан хооллох чадвар 

сайжирна  
 Хоол идэх үеийн тааламжийг 

нэмэгдүүлнэ  
 Өсөлт хөгжил сайжирна  

    Өвчин болон үхлийн эрсдэл буурна  

  Зөв байрлалаар суусан үед хүүхдүүд 
болон асрагч нар 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 Шингээх чадвар буурна  
Ø Хоол идэх үеийн тааламж буурна  
Ø Өөрөө хооллоход бэрхшээлтэй зүйлсүүд 

ихэснэ  
Ø Муу өсөлт хөгжил  
Ø Өвчин болон үхлийн эрсдэл нэмэгдэнэ  

 
Ø Буруу байрлалаар суусан үед хүүхдүүд 

болон асрагч нар бухимдалтай, 
хооллолтын сөрөг дадал бий болдог. 
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12-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ХООЛЛОХ ҮЕИЙН 
БАЙРЛАЛЫГ ТОХИРУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС: 

 

 

Хүүхдийн толгой болон хүзүү зөв байрласан байна уу? 

Хүүхдийн их бие бүрэн дэмжлэгтэй байгаа эсэх? 

Хүүхэд хангалттай эгц сууж байна уу? 

Хүүхэд болон асрагчийн хэн хэн нь тухтай байрлалд байна уу? 

 

Түүнээс гадна тухайн хүүхдийн бусад хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан авч үзэх хэрэгтэй:  

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

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

 

Асрагч энэхүү  бага насны 
хүүхдийг хооллох үеэрээ зөв 
байрлалаар суулгах дадлага 

хийж байна.  



БҮЛЭГ 3|  ЗҮЙЛ  3 .3 :  ХООЛЛОХ БАЙРЛУУЛАЛТ ,12-24 САР  

 
157 

③ Хүүхэд өөрийгөө хооллохыг  оролдож байна уу? Өөрөө хоолоо иддэггүй хүүхдэд зохих 
дэмжлэг болон хангалттай дадлага хийх боломж олговол сайжрах боломжтой байж 
болно.  
 

④ Хүүхэд суусан байрлалдаа тухтай харагдаж байна уу? Тухгүй байх үедээ хүүхэд хоолоо 
сайн иддэггүй. 
 

⑤ Хүүхэд тухайн байрлалдаа сайн хооллож байна уу? Эсвэл хүүхэд уцаартай дургүй 
байна уу? Уцаартай уйлганасан хүүхдүүд нь тийм ч сайн хоол идэж чаддаггүй. 
 

⑥ Хүүхэд тухайн байрлалдаа байнга ханиах, 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.  

 

 
12-24 САРТАЙ  ХҮҮХДҮҮДИЙН  ХООЛЛОХ  ҮЕИЙН ЗӨВ БОЛОН БУРУУ 
БАЙРЛАЛЫН ЖИШЭЭ  (ӨВӨР ДЭЭР) :  

 

Буруу байрлал 

o Хүүхдийн толгой болон хүзүү сайн бэхлэгдээгүй  
o Толгой болон хүзүү хэтэрхий хойш гэдийсэн  
o Хүүхдийн ташаа нугалараагүй  
o Нуруу нумарсан  
o Хүүхэд тав тухгүй харагдана  
o Хүүхдийн арагш гэдийсэн толгойн түвшинд  

тааруулан халбагыг хэт бөхийлгөх   

 

Зөв байрлал 
o Хүүхдийн толгой  ташаанаас дээш түвшинд  

өргөгдсөн байх  
o Толгой болон хүзүү нь асрагчийн гар, цээжинд 

сайн наалдан тэврүүлсэн байх 
o Толгой нь төв хэсэгт урагш харсан байрлалтай  
o Хүүхэд асрагчийн биетэй ойр наалдсан байх   
o Хүүхдийн гар болон хөл нь биетэй нь наалдсан  
o Ташаа бага зэрэг нугаларсан  
o Халбага нь хүүхдийн амтай нэг түвшинд байна  
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12-24 САРТАЙ  ХҮҮХДҮҮДИЙН  ХООЛЛОХ  ҮЕИЙН ЗӨВ БОЛОН БУРУУ 
БАЙРЛАЛЫН ЖИШЭЭ  (САНДАЛ ДЭЭР) :  

АЯГААР УУХ, ГАРААР БОЛОН ХАЛБАГААР ХООЛЛОХ 
ҮЕИЙН ТОХИРОМЖТОЙ БАЙРЛАЛУУД 
Хүүхэд өсч, хөгжихийн хэрээр, хооллох үеийн байрлалыг нь өөрчлөх шаардлагатай болдог. 
Жишээлбэл, асрагч 12 сартай бяцхан хүүхдийг хооллох үедээ өвөр дээрээ тэврээд сууж байсан 
байж болох юм. Бяцхан хүүхэд маань өсөж томрохын хэрээр том хүүхдүүдтэй хамт ширээ, сандал 
дээр суун өөрөө хооллох боломжтой болж эхэлнэ. 

 
Зөв байрлал 

o Хүүхэд сандал дээр сайн бэхлэгдэн эгц 
байрлалаар суусан байх  

o Хүүхдийн толгой, хүзүү, их бие мөн мөрний хэсэг 
сандал дээр сайн бэхлэгдсэн байх  

o Байрлалыг дэмжихийн тулд зохих байдлаар 
нэмэлт хөнжил, дэрийг эвнэ  

o Ташаа нугаларсан  
o Өвдөг 90°-аар нугаларсан байх  
o 2 хөлнийх нь дунд дэр эвсэн байх  
o Хүүхдэд зориулсан гарын тавиуртай байх  
o Гар нь ширээний тавцан дээр бүрэн тавигдаж, 

хоол хүнсэнд хүрэхэд ямар нэгэн саадгүй байх  
 

 
Буруу байрлал 

o Хүүхэд хойш налж, тавцангаас хэт хол байрлан 
хоол хүнсэнд хүрэхэд бэрхшээлтэй байх  

o Толгой, хүзүү, мөрний хэсэг нь сандал дээр сайн 
бэхлэгдээгүй  

o Хөл ямар нэгэн дэмжлэггүй, агаар дээр 
савлагдсан  

o Хүүхэд сандлаасаа доош гулссан  
o Өвдөг шулуун, нугалараагүй  
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Хэрвээ одоогийн чинь байрлал танд болон хүүхдэд тухгүй санагдаж 
байгаа бол янз бүрийн байрлалыг туршаад үзээрэй. Заримдаа 
асрагчид хүүхдийг зөв байрлуулах хүртлээ олон төрлийн 
байрлалуудыг туршиж үзэх хэрэг гардаг. 

 

Доорх жагсаалтанд 12-24 сартай хүүхдүүдийн хооллох үеийн нийтлэг байрлалууд байна. Олон 
байрлалууд  нь нэг хүүхдийн хэрэгцээнд нийцэж болох боловч эдгээр бүх байрлалууд нь хүүхэд 
бүрт тохирно гэж байхгүй. 

 
УРАГШ ХАРЖ ЭГЦ БОСОО СУУХ БАЙРЛАЛ         
(өвөр дээр эсвэл шалан дээр) 
ХЭРХЭН БАЙРЛУУЛАХ: (1) Өвөр дээрээ эгц суулгах, эсвэл (2) 
шалан дээр сайн бэхлэн суулгах гэх мэтээр хүүхдийн бие махбодыг 
сайн дэмжих байрлалаар суулгах хэрэгтэй. Хүүхэд таны өвөр дээр 
болон шалан дээр байхдаа тань руу эгц харсан байх ёстой, 

 
ХАМГИЙН САЙН :  Ихэнх 12-24 сартай халбагаар хооллодог, 
аягаар болон соруулаар уудаг хүүхдүүд 

ЯЛАНГУЯА ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ : 

o 12-18 сартай асрагчаараа хооллуулдаг хүүхдүүд  

 

УРАГШ ХАРЖ ЭГЦ БОСОО СУУХ БАЙРЛАЛ 
(ӨНДӨР САНДАЛ ДЭЭР)  

ХЭРХЭН БАЙРЛУУЛАХ   
Хүүхдийг зориулалтын  суудал эсвэл өндөр сандал дээр 
сайн бэхлэн суулгана. Хүүхэд тухтай сууж таньруу эгц 
харсан байх ёстой. Та хүүхдийн  аяга, халбагыг барьж, 
эсвэл хүүхэд өөрөө чадах бол бага зэргийн дэмжлэг 
үзүүлэх хэрэгтэй. Ширээ эсвэл тавцантай сандал хэрэглэх 
нь хүүхдэд гараараа мөн  хооллолтын хэрэгслүүдийг 
ашиглан хоол хүнсээ судлах мөн өөрийгөө бие даан 
хооллоход нь дэмжлэг болдог. 
  
ХАМГИЙН САЙН :  Ихэнх 12-24 сартай халбагаар 
хооллодог, аягаар болон соруулаар уудаг хүүхдүүд 
 

ЯЛАНГУЯА ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ : 

o 12-24 сартай, өөрийгөө хооллож сурахад бэлэн болсон хүүхдүүд  
o Асрагчаараа хооллуулахаас татгалздаг хүүхдүүд  
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12-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ХООЛЛОХ ҮЕД ЗӨВ 
БАЙРЛУУЛАХ ХЯНАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

  

 

 

  

12-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХУВЬД: 

� Хүүхдийн ташаа толгойн түвшнээс доор бөгөөд 90 °-ийн өнцөг гарган сууж байрлана 

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

� Мөр байх ёстой түвшиндээ, урагш харж байрласан байх  

� Толгой нь төв хэсэгт, биеийн дундаж шугамд, эрүү бага зэрэг урагшилсан   

� Өвдөгний үеэр 90°-н өнцөг үүсгэсэн   

� Хөл шалан дээр, хөлийн тавиур дээр  эсвэл асрагчийн бие дээр тавигдсан 

 

Толгой  

Мөр  

Ташаа  

Их бие  

Өвдөг  

Хөл  



БҮЛЭГ 3|  ЗҮЙЛ  3 .3 :  ХООЛЛОХ БАЙРЛУУЛАЛТ ,12-24 САР  

 
161 

 
 ЭНЭ ҮЕИЙНХНИЙ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД 

Хүүхэд өсч томрохын хэрээр хооллолт нь илүү нарийн, олон талт үйл явц болдог. 
Зөв байрлал нь хүүхдийг амжилттай хооллоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн түүнчлэн 

зөв байрлал нь бие махбодыг илүү тогтвортой байлган хүүхдийг өөрийгөө үр дүнтэй 
хооллогч болоход нь дэмжлэг үзүүлдэг.  Асрагч нар хүүхдийг ур чадвараа хөгжүүлэн бие даан 
хооллоход мөн  аюулгүй болон тав тухтай хооллоход зөв зохистой байрлуулахын чухал талуудыг 
ойлгож мэдэх чадвартай байх ёстой.  

  

 
САНАЖ ЯВАХ ЧУХАЛ ЗҮЙЛС: 

 

 

 

 

①  Хооллох үеийн зөв байрлал нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж, хооллох ур чадварыг 
нь сайжруулж, өөрөө бие даан хооллох чадварыг нь нэмэгдүүлдэг. 
 

②  Асрагч нь хооллох үеийн хамгийн тохиромжтой байрлалыг олохын тулд зөв байрлалын 
чухал талуудыг мөн хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагыг үргэлж харгалзан авч үзэх хэрэгтэй.  
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ЗҮЙЛ 3.4: ХООЛОР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ:     
12-24 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ДЭМЖИХ 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

 

Амьдралынх нь хоёр дахь жил хүүхдийн хувьд чухал цаг үе хэвээр байна. Тэд өөрсдийн талаар 
болон тэдний өдөр тутмын үйл ажиллагаа, асрагчтайгаа харилцаж буй харилцаанаас эхлэн 
хүрээлэн байгаа орчныхоо  талаар маш олон зүйлсүүдийг сурч байдаг. Мөн тэд илүү ухаалаг мөн 
эрүүл чийрэг болж байгаа учраас тэд илүү ихийг хийж чадна! Энэхүү хэсэгт хүүхдийн амьдралын 
хоёр дахь жил дэх бүхий л хүрээнд  (хооллолтоос гадна) эрүүл мэндийг дэмжих энгийн аргуудаас 
хуваалцах болно.  

 
БУЛЧИНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨН  

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 

(БИЕИЙН) ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГАА  

ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 

 Өргөн хүрээнд бүх 
төрлийн булчинг 

хөгжүүлж тоглуулах  

⇒ Байшингаар тоглох: Хүүхдүүдийг эргэн тойрноор нь явуулж, судлуулах 
зорилгоор том хайрцгаар байшин хийлгэнэ. Хажуугийн цонх болон 
хаалганы нүхийг нь хайчилж авна. “Байшин”-гийн дотор болон гадаа 
нь хөгжилдөн мөлхөж тоглоно. 

⇒ Бөмбөгөөр тоглох: Бөмбөгийг буцаан шидэж, өнхрүүлж мөн нааш цааш 
нь өшиглөнө. Хэд хэдэн хүүхдүүд хамтарч тоглож болно. 

⇒ Түлхэж тоглох: Хүүхдүүдээр том эд юмсыг түлхэж ,татуулан тоглуулна.   
Том тоглоомон машин болон ачааны машинууд, дугуйтай эд юмсууд, 
түлхдэг тоглоом, хайрцаг, угаалгын сав, хөнгөн тавилга (сандал) гэх 
мэт бүгд тохиромжтой. 

⇒ Гадаа тоглох: Хүүхдүүдээ бөмбөгөөр тоглуулан, шат, налуу замаар 
дээш, доош гарж , тоглоомын талбайн тоглоомууд дээр (хэрэв байгаа 
бол) авирч мөн эргэн тойрноо судлан цагийг зугаатай өнгөрүүлэх. 

 Өдөр тутмын тогтсон үйл ажиллагаа, дадал зуршилд хүүхдийг сургаснаар асрагч нар маш 
бага хугацаанд үр дүнтэй арга замаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжих боломжтой болно. 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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⇒ Вагоноор явах: Хүүхдэд вагоныг найз нөхдөөрөө эсвэл өөр эд юмсаар 
дүүргүүлэн, дараа нь татах эсвэл түлхэх замаар тэднийг жолоодон 
тоглоно. Энэ нь угаалгын сагс мөн нэхмэл сагс зэрэг байсан ч болно. 

⇒ Шатаар авирах: Шатаар дээш, доош алхаж байхдаа хүүхдийн гараас 
барина. Хэдэн ч  шатаар (нэгээс гурав хүртэл) алхсан түүнд таатай 
байх болно. Аливааг судлахад нь эрх чөлөө олгох: Хүүхдүүд мөлхөх, 
зогсох, алхах, гүйх гэх мэт далайцтай хөдөлгөөнүүдээ ашигласнаар  
хүрээлэн буй орчноо чөлөөтэй судалж шинжлэх боломжтой болдог. 

Хөдөлгөөн ба Хөгжим   

⇒ Бүжгийн үдэшлэг: Таалагдсан хөгжмөө тоглуулан хамтдаа бүжиглээрэй. 

⇒ Хамтдаа дуулах: Дуу дуулж, хуруугаа болон биеэ хэмнэлд тааруулан 
хөдөлгөнө  

⇒ Дуу хөгжим зохиох: Тоглоомон багаж хэрэгслүүд эсвэл тогоо, 
хайруулын таваг зэрэг өдөр тутмын эд зүйлсүүдийг ашиглан өөрийн 
дуу хөгжмийг зохион цагийг зугаатай өнгөрүүлэх.  

Гар болон хуруугаараа 
тоглох  

⇒ Ширээн дээр тоглох цаг: Хүүхдийг хооллох болон урлагийн бүтээл 
(сараачих,будах, зурах гэх мэт)   хийхэд нь зориулж хайрцаг эсвэл 
угаалгын сагсыг доош харуулан ширээ болгон  ашиглаж тоглоно.  

⇒ Шоогоор тоглох цаг: Шоог өрж, дараа нь унагааж тоглоно. Том 
шоонуудыг өрөхөд илүү хялбар байна.  

⇒ Сагсан бөмбөг: Угаалгын сагс, хайрцаг, сав мөн хогийн савыг ч тоглоом 
болгон ашиглаж болох бөгөөд эдгээр лүү эд зүйлсийг шиднэ. Зөөлөн 
бөмбөг, жижиг дэр, буурцагны уут, чихмэл тоглоом зэрэг эд зүйлсийг  
“бөмбөг” болгон ашиглана. 

⇒ Асгах болон дүүргэх: Хайрцаг сав цуглуулан эд юмсаар дүүргэж мөн 
асгаж тоглоно. Гутлын хайрцаг, картон хайрцаг, аяга сав, хувин гэх 
мэт юу ч байж болно. 

⇒ Урлагийн цаг: Өнгийн харандаа, тодруулагч, шохой, харандаа, усан 
будаг эсвэл бүр ус болон шороог ашиглан урлагийн бүтээл хийн 
тоглоно. Хуруугаа эсвэл багс ашиглана. 

⇒ Том туслагчид : Хүүхдүүдээс хувцас өмсөх/ тайлах, гар угаах болон 
бусад цэвэрлэгээнүүд гэх мэт өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслагч 
болохыг хүсээрэй. 

 

 
Эдгээр хүүхдүүд гүйх, үсэрч харайх, авирах 

гэх мэт булчингийн чадвараа хөгжүүлэх янз 
бүрийн хөдөлгөөнүүдийг олон цагаар гадаа 

тоглон хийж байна. 
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ТОГЛОХ БОЛОН СУРАЛЦАХ  

Хүүхдийн тоглох болон суралцах явцыг дэмжих нь өдөр бүр хийгдэж болох хялбар зүйл юм. Бага 
насны хүүхдийн хувьд аливааг тоглохоор  дамжуулан суралцдаг. Тиймээс, хүүхэд тоглох, эд 
юмсыг судлах, бусадтай харилцах, хүрээлэн буй орчноо нээн илрүүлэх чадвартай бол энэ нь 
түүний насанд хүрсэн хойноо ч сайн ажиллах тархины өсөлт хөгжлийг нь хурдацтай дэмждэг. 

 
ТОГЛОХ БОЛОН 
СУРАЛЦАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНУУД  

     
 ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 
 

 

Ярих, Дуулах, Унших 
мөн Суралцах  

 

 

 

⇒ Үлгэрийн цаг: Хамтдаа ном уншиж, өөрийн дуртай үлгэрээ ярьж өгөөрэй. 
Мөн хүүхдийн дуунууд болон уламжлалт үлгэрүүдээс хуваалцах  

⇒ Дууны цаг: Хөгжим сонсож хүүхэдтэй хамт дуу дуулна. Өөрийнхөө 
мэддэг дуунуудаас хамтдаа дуулж тоглоорой. 

⇒ Ярилцах цаг: Та юу хийж байгаагаа, хүүхэд юу хийж байгааг мөн та хоёр 
хамт юу хийх гэж байгаа тухайгаа хамтдаа ярилцах . Үг ашиглан 
хэлбэр, өнгө, тоо, үсэг, биеийн хэсгүүд, амьтан, хоол хүнс, үйл хөдлөл, 
мэдрэмж мөн өдөр тутмын зүйлсүүд болон танил хүмүүсээ нэрлэх  

⇒ Тоглох цаг: Хамтдаа жүжигчилсэн тоглолт хийн тоглоорой. Хамтдаа 
хүүхэлдэйгээ асрах (тэднийг хооллох, хэхрүүлэх мөн амраах гэх мэт), 
цайны үдэшлэг, хамтдаа хоол хийж байгаа юм шиг жүжиглэх эсвэл 
хоюулаа ямар нэгэн хөгжилтэй амьтдын дүрд тоглох. 

⇒ Тооны цаг: Бүх л өдрийн турш хүүхэдтэй хамт тоонуудаар 
тоглоорой.Өрөөнд байгаа сандалны тоо, хүүхдүүд, гутал, бөмбөг гэх 
мэт бүх зүйлсийг тоолоорой.  

Шалан дээр толох  

 

⇒ Хүүхдийн түвшинд тааруулан тоглох: Энэ насны хүүхдүүд шалан дээр 
хайрцаг сав, шоо, бөмбөг, өрж давхарласан аяга / тоглоом, бөмбөлөг, , 
тогоо, аяга таваг, хүүхэлдэй, машин / ачааны машин, ном, эвлүүлдэг 
тоглоом, хурууны чихмэлүүд /үлгэр уншихад ашигладаг/ гэх мэтээр 
тоглодог. 

 Эдгээр бага насны хүүхдүүд өдрийн турш бие 
биетэйгээ болон асрагч нартайгаа хөгжилтэй  

тоглоом тоглож байдаг. 
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ХАРИЛЦАЖ ОЙЛГОЛЦОХ БА ХАРИЛЦАА ҮҮСГЭХ  

Хүүхдийн харилцаж ойлголцох ба харилцаа холбоо үүсгэхийг дэмжих нь цаг тутамд хийгдэж 
болох хялбар зүйл бөгөөд асрагч болон хүүхэд хоорондын харилцааг сайжруулдаг гайхалтай 
арга юм. Эерэг харилцаа нь хүнд хэцүү бэрхшээлүүдийг үл харгалзан хүүхдийг зөв төлөвшүүлэх 
гол арга юм. Асрагч болон хүүхдийн харилцаа гүнзгийрсэн үед хүүхэд өөрийгөө аюулгүйгээ 
мэдрэн сурч, өсч хөгжихөд бэлэн болдог. 

 
ХАРИЛЦАХ БА 

ХАРИЛЦАА ТОГТООХ  
ҮЙЛ  АЖИЛЛАГАА  

ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ ТУХАЙ) 

Шалан дээр тоглох үед 

 

⇒ Ихэвчлэн :Хамтдаа үлгэр ярьж, уншиж, дуулж, ярилцах. Хамтдаа 
инээдтэй царай мөн дуу чимээ гаргах. Шүлэг, дуу сонсох, зураг үзэж 
мөн нуугдаж тоглох гэх мэт энгийн тоглоомууд тоглох. Хүүхдийн 
гаргасан дуу авиа болон үгсийг дуурайж, хоорондын харилцаа 
холбоогоо сайжруулах 

 

Тайвширч тайтгарах  

 

 

 

⇒ Хэрхэн зохицуулахыг заах: Хүүхдийг тайван бус уйлагнах үед нь ижил 
хөдөлгөөн, дуу чимээ гарган найгах, зөөлөн илбэх, бүүвэйлэх, массаж 
хийх гэх мэтээр хүүхдээ тайвшруулах  

⇒ Урьдчилсан мэдэгдэл: Шинэ дадал зуршил, үйл явдал, хүмүүсийн 
талаар эртнээс хүүхэдтэйгээ ярилцах  

⇒ Сонголт хийлгэх: Хүүхдэд мэдрэмж, сонголтоо  даван туулахад нь 
туслахын тулд хоёр сонголтыг санал болгох. (“Чи ном авахыг хүсч 
байна уу?” “ Шоо авахыг хүсч байна уу?” гэх мэт) 

⇒ Мэдрэмжээ хуваалцах: Хүүхэдтэй ярилцахдаа сэтгэлийн хөдлөлөө 
тодорхойлоход нь тусал. Хүүхэд өөрийгөө болон бусад хүмүүс юу 
мэдэрч байгааг ойлгоход нь туслахын тулд эдгээр сэтгэл хөдлөлийн 
нэрийг зааж өгөөрэй. 

Эерэг харилцаа  

 

⇒ 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, хувцсыг нь өмсгөх гэх мэтээр хүрч харилцаа 
тогтооно. 

 
Тогтвортой асаргаа 

 

⇒ Хариу үйлдэл үзүүлэх: Хүүхэд өлссөнөөс, бохир живхтэй болсоноос , 
өвдсөнөөс , анхаарал халамж хүсч гэх мэт байдлаас үүдэн  уйлагнаж 
эхэлвэл халуун дулаан үг хэлэх, хүрэх гэх мэтээр тайвшруулна. 
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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 тутамд хийдэг дадал хэвшил болон 

үйл ажиллагаанууд нь түүний амьдралын чанарыг сайжруулах боломж юм. Эдгээр үйл 
ажиллагаануудыг нэг дор олон цагаар хийх шаардлагагүй бөгөөд ямар ч зүйлийг тоглоом болгон 
ашиглах боломжтой. Хүүхдийн өдрийн турш хийх үйл ажиллагаануудад богино хугацаанд олон 
удаа тоглож болохоор өөрийнхөө хүрээлэн буй орчны зэргэлдээх эд юмсыг ашиглаарай. 
Хөгжлүүд хоорондоо уялдаа холбоотой байдаг бөгөөд нэг энгийн үйл ажиллагааг нэгтгэх замаар 
олон тооны хэсгүүдийг нэгэн зэрэг дэмжих боломжтой байдаг. 

 
САНАЖ ЯВАХ ЧУХАЛ ЗҮЙЛС:  

 

 

 

①  Хүүхдийн хөгжлийн бүхий л хэсгүүд хоорондоо холбоотой. Нэг хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх 
нь нөгөө хэсэгт эерэгээр нөлөөлж байдаг. Хүүхдийг бүхэлд нь дэмжсэнээр хоол 
тэжээлийн хөгжлийг ч мөн дэмжиж байгаа хэрэг юм. 
 

②  Энэ насны хүүхдүүд эргэн тойрондоо болж буй үйл явдал, эд юмс болон хүмүүсийг 
сонирхож илүү идэвхтэй болж эхэлдэг. Энэ нь хүүхдийг өөрөө бие даан хооллох гэх 
мэт эрт үеийн чадваруудад нь сургаж байх тохиромжтой үе юм. 
 

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

 

Энэ бяцхан хүү  гадаа өөрийн 
асрагчтайгаа ганцаарчлан   

тоглож цагийг зугаатай 
өнгөрүүлж байна.  




