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ХЭСЭГ 2 | БҮЛЭГ 5 

Зүйл 5.1:   Хооллолтын хөгжлийн чухал үе 
шатууд: 36 сар болон түүнээс 
дээш насныхан  

Зүйл 5.2: 36 сар болон түүнээс дээш насны 
хүүхдийг хооллох үндсэн 
зааварчилгаа  

Зүйл 5.3: 36 сар болон түүнээс дээш насны 
хүүхдийг хооллох байрлуулалт  

Зүйл 5.4:  Хоолоор хязгаарлагдахгүй: 36 
сар болон түүнээс дээш насны 
хүүхдийг дэмжих зөвлөмжүүд  

 
 

 

ТОМ ХҮҮХДИЙН ҮЕ :  36  САР БА ТҮҮНЭЭС 
ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮҮХЭД  

 

“Хүүхдийг өсгөхөд тосгоныхон тэр чигээрээ оролцох шаардлагатай.” 

Африк хэлц 
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ЗҮЙЛ 5.1: ХООЛЛОЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ЧУХАЛ 
ҮЕ ШАТУУД: 36 САР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ 
НАСНЫ ХҮҮХЭД 

    

ХӨГЖЛИЙН ЧУХАЛ ҮЕ ШАТУУДЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 

36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдүүд хөгжлийн бүхий л хэсэгт том алхам, дэвшлүүдийг 
хийсээр байдаг. Энэ насанд хүүхдүүдийн биед биеийн хүч, хөдөлгөөн, шаламгай байдал болон 
зохицуулалт үзэгдсээр байдаг. Тэд илүү хүнд илүү нарийн мэдрэмж болон бодолд суурилсан 
өгүүлбэрүүдийг ашиглаж өөрийгөө илэрхийлдэг. Энэ насны балчир хүүхдүүд эрүүл харилцаатай 
байж, найзуудтай болж хамтдаа тоглох илүү сонирхолтой байдаг. Түүнчлэн, тэд өөрсдөө гараа 
угаах, хооллох гэх мэт өдөр тутмын үйлдлүүдийг хийх сонирхолтой байдаг. Учир нь хөгжлийн 
бүх үе шат нь нэг нэгэнтэйгээ холбоотой, нэг нэгэндээ нөлөөлдөг. Хүүхдийн хөгжлийг нэгдмэл 
байдлаар харах нь чухал юм. Хоололтонд нь нэмэлт дэмжлэг шаардлагатай 36 сар болон 
түүнээс насны хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллах үед хөгжлийн бүх үе шатуудыг авч үзэх нь 
чухал юм.  

      

Хөгжлийн үе шат бүрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн талаар Танилцуулгаас 
үзнэ үү.  

 

ХООЛЛОЛТЫН ЦОГЦ ОЙЛГОЛТЫН ЖИШЭЭ: 

 
ХӨГЖЛИЙН ТАЛУУД 

 
ХӨГЖЛИЙН ЧУХАЛ ҮЕ ШАТУУД   
(УР ЧАДВАРУУД)  

 
 

 
 

Дасан зохицох 
 

Хүүхэд шөнө сайн унтаж, түр унтах эсвэл түр унтахгүй 
байж болно. 

 

Хөдөлгөөн | Харилцаа | Танин 
мэдэхүй | Дасан зохицох 

“хооллох цаг боллоо” гэж хэлэнгүүт хүүхэд гараа угаах 

 

 

 

Нийгэмшил-Сэтгэл хөдлөл | Хараа 

Хүүхэд хоолыг ширээнд авч ирж байгааг харан баярлах 

 

 

  
   

Нийгэмшил-Сэтгэл хөдлөл | Харилцаа | Сонсгол 

Дахиад будаа эсвэл тахиа идэх үү гэсэн асрагчийн 
асуултанд хүүхэд үгээр хариу өгөх 
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Дасан зохицох | Хөдөлгөөн | Танин мэдэхүй | 
Нийгэмшил-Сэтгэл хөдлөл 

Хүүхэд өөрийн гар болон халбагийг ашиглан хоол 
идэхийг шаардах ба барьж чадсан үедээ “Би чадлаа” гэж 
хэлнэ. 

         

 

Харилцаа холбоо | Танин мэдэхүйн | Нийгмийн- 
Нийгэмшил-Сэтгэл хөдлөл 

Хүүхэд хоолны идсэний дараа гар, нүүр болон бусад 
хоолны үлдэгдлийг угаахад тусална. 

 
Хооллох нь хөгжлийн бүхий л үе шатыг оролцуулсан нарийн үйл явц юм. Нэг үе шат нь сайн 
байхгүй байсан ч энэ нь хүүхдэд болон асрагчид ур чадварыг бий болгож байдаг. Тиймээс 
хүүхдийн чадвар болон хэрэгцээг ойлгохын тулд бүхий л үе шатанд хүүхдийг бүрэн харах 
зайлшгүй шаардлагатай. Эдгээр хөгжлийн үндсэн үйл явц (ур чадвар гэж бас нэрлэгддэг) болон 
хэрхэн хамтран ажиллаж байгааг ойлгосноор асрагч нар хөгжлийн ямар үе асуудалгүй, ямар үе 
асуудалтай болохыг мэдэж энэ талын мэргэжилтэн болох боломжтой юм. Түүнчлэн, ур 
чадварууд нь хоорондоо холбогддог учир хооллох цаг гэх мэт өдөр тутмын энгийн үйл 
ажиллагааны турш хөгжлийн үе шат бүрт дэмжлэг үзүүлэх боломж үргэлж байгааг сануулах 
маш сайн дохио болдог.  

 
Ур чадварыг хэдий эрт үнэлнэ, төдий чинээ дэмжлэг үзүүлж, энэ нь аз 
жаргалтай, эрүүл чийрэг хүүхэд болон асрагчийг бий болгодог.  

 
Санамж: Хөгжил гэдэг нь дэвшлийн явц юм. Нялх хүүхэд болон хүүхдүүд ур 
чадварыг олж  авахад их цаг хугацааны хүрээ хэрэгтэй. Асрагчид нь асарч буй 
хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг маш сайн хангахын тулд эдгээр үе 
шатуудыг мэддэг байх ёстой.  

  

 

Нөхөрлөл болон тоглоом 
нь эрүүл чийрэг хүүхдэд 

чухал зүйл юм.  
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ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ УР ЧАДВАРУУД23 ,24 ,26,31 
 
36 САР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДҮҮД : 

Дасан зохицох: 
⇒ Хоол болж байхад хоол шаардах 

 
⇒ Өөрөө хооллох 

 
⇒ Бохир аяга тавгийг угаалтууранд хийх 
 
⇒ Хоолны үлдэгдлийг цэвэрлэх 

Харилцаа 

холбоо: 
 

⇒ Бүтэн нэрээр хэлэх 
 

⇒ Богино түүх эсвэл санааны талаар ярихад асуултанд хариулах 
 
⇒ Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхдээ нүүрний илэрхийлэл болон биеийн хэлийг 

ашиглах 

⇒ Хэд хэдэн үгнээс бүтсэн хэцүү өгүүлбэр ашиглах 

Хөдөлгөөн: ⇒ Таггүй аяганаас ууж, өөрөө хооллох 
 

⇒ 1 хөлөн дээрээ үсэрж тэнцвэрээ олох 
 
⇒ Нөгөө хөлөө ашиглан шатаар буух 

Танин мэдэхүй: ⇒ Их багыг ойлгох 
 

⇒ Хамгийн багадаа 20 хүртэл тоолох 
 
⇒ Энгийн түүхийг ярих 

Нийгэмшил-
Сэтгэл хөдлөл: 

 

⇒ Эд зүйлсийг хуваалцах (ямар ч үед дэмжлэг хэрэгтэй байж болно) 
 

⇒ Өөрсдийн тохиромжтой байрлалд эд зүйлсийг эргүүлэх 
 
⇒ Амжилтааараа бахархах 
 
⇒ Бусдыг ойлгох 

Хараа: 

 

⇒ Олон төрлийн хэлбэр дүрс хийх 
 

⇒ Өнгө ялгах 
 
⇒ Үсэг, бичмэлийг таньж уншихад бэлэн болох 

Сонсгол: 

⇒ Ярианы авианы ялгааг ялгах 
 

⇒ Илүү хэцүү үг болон урт өгүүлбэрийг давтах 
 
⇒ Үгийн эхлэл, дунд, төгсгөлд өргөлт хийх 
 
⇒ Бусад хүмүүс ойлгогдохоор цэвэр ярих 
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ЗҮЙЛ 5.2: 36 САР БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ 
НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХ ҮНДСЭН 
ЗААВАРЧИЛГАА 

 

ЕРДИЙН ХООЛЛОЛТЫН ХӨГЖИЛ 
Хүүхдийн хооллох чадвар нь түүний бүх биеийн хөдөлгөөн болон бүхий л хөгжилтэй шууд 
холбоотой байдаг. Тухайлбал, ташаа уруул хоёр холбоотой байдаг. Хүүхэд өөрийн биеээ 
сандал дээр тогтвортой байрлуулснаар хуруу болон бусад зүйлсээ ашиглан өөрийгөө хооллож, 
үг ашиглан өөрийнхөө санааг илэрхийлдэг ба хооллох үед асрагчийн чигт биеээ эргүүлдэг. 
Эдгээр нь хүүхдийн хооллолтонд бүх бие нь холбогддогийн тод жишээ юм. Тиймээс хөгжлийн 
аливаа нэг үе шатанд асуудал гарвал хооллох хөгжил тасалдах магадлалтай юм.  

Хооллох хөгжил сайн явагдаж байвал 36 сар болон түүнээс дээш настай хүүхдийн хөгжлийн 
ерөнхий ур чадвар дараах байдалтай байна. Үүнд:  
 

НАС, САРААР ЕРДИЙН ХООЛЛОХ УР ЧАДВАР БОЛОН ХӨГЖИЛ 

36 сар болон түүнээс 
дээш насны хүүхэд  

o Дэмжлэггүйгээр төрөл бүрийн аяганаас уух 
 

o Дэмжлэггүйгээр төрөл бүрийн соруулнаас уух 
 

o Дэмжлэггүйгээр хуруу болон бусад хоолны хэрэгслийг ашиглан өөрөө 
хооллох 

 
o Дэмжлэггүйгээр хүнсний зүйлсийг идэх 

 
o Хоолны өмнө болон дараа дэмжлэггүйгээр гар, нүүрээ угаах 

 
o Дэмжлэггүйгээр хоолны дараа аяга болон ширээг бага хэмжээгээр 

цэвэрлэх 
 

o Хоол идэж уухдаа амны хөдөлгөөний ур чадварыг бүрэн ашиглах 
 

36 сар болон түүнээс дээш насны ихэнх хүүхдүүд амжилттай, бие дааж идэхийг бүрэн эзэмшсэн 
байдаг. Тэд төрөл бүрийн хоолны амтлагч болон хоолыг иддэг. Түүнчлэн хүүхдүүд хоолны 
үеээр өөрсдийн хуруу, аяга, соруул зэрэг зүйлсийг ашиглан өөрсдийгөө хооллож, хооллох 
үеээрээ орчноо бохирдуулдаггүй.  
 
Хүүхдийг энэ гайхалтай чадварт амжилттай хүргэхийн тулд асрагчид энэ насанд болон 
цаашдаа хүүхдээс юу хүлээх талаар ерөнхий ойлголттой байх нь чухал юм. Асрагчид бүх 
хүүхдийн хөгжлийн талаар үндэслэлтэй ойлголттой байх нь тустай. Ингэснээр тэд хүүхэд 
бүрийн ур чадварын хөгжлийг хянаж, тохирох дэмжлэгийг үзүүлж чадна.  
 
Бид энэхүү бүлэгт 36 сар болон түүнээс настай хүүхдийг аяга, соруул болон эд зүйлс ашиглан 
хэрхэн төрөл бүрээр хооллох аргуудыг танилцуулна.  

 
Аяга, соруул болон халбагийн талаар нэмэлт мэдээллийг 1-р Бүлэг болон 9G 
Хавсралтаас үзнэ үү.  
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АЯГААР УУХ 
36 сар болон түүнээс дээш настай ихэнх хүүхдүүд 
аяганаас ууж чадах ёстой. Хүүхдүүд таггүй аяга, 
төрөл бүрийн хэлбэр дүрс, жинтэй аяганаас уух 
туршлагатай байх ёстой. Хэрвээ аягаар уух боломж 
хойшлогдох юм бол (12 сараар) эсвэл хэрвээ 
хүүхдийг туршлагажих боломжоор бага хангавал 
аягаар уух үйлдлийг илүү давтан сайн хийх хэрэгтэй.  

 

 
 

 
Аяганаас уух талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1, 2 болон 3-р Бүлгээс үзнэ үү. 

 

 

СОРУУЛААР УУХ30 
36 сар болон түүнээс дээш настай ихэнх хүүхдүүд 
соруулаар уух туршлагыг олох боломжтой байх 
ёстой. Түүнчлэн, хүүхдийг урт, богино, өргөн, 
нарийн төрөл бүрийн соруулаас уух туршлагыг өгөх 
нь үнэ цэнэтэй юм. Хэрвээ соруулаар уух 
боломжийг хойшлуулбал (12 сараар) эсвэл хэрвээ 
хүүхдийг үүнд бага туршлагжуулбал соруулаар 
уухад хүндрэл гарч амны хөдөлгөөний ур чадварын 
хөгжлийг хязгаарлана. 

 

 

Соруулаар уух талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1 болон 3-р Бүлгээс үзнэ үү.   

 

 
Энэ насанд асрагч нарын үүрэг нь хүүхдийн өөртөө итгэх байдал, 
бие даасан байдалд дэмжлэг үзүүлэх үйл явц руу шилжих ба хүүхдийн 
аяга болон соруулаар уухад туслана. 
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Ердийн хүүхэд 2-3 насандаа бүхэл хоолыг бүрэн идэж сурдага. Энэ нь 
36 болон түүнээс насны хүүхдэд ширээнээс хоол хүнс идэх амны 

хөдөлгөөн болон илүү нарийн булчингийн ур чадвартай байх ёстой 
гэсэн үг. 

 

БҮХЭЛ ЗАЖЛУУРТАЙ ХООЛ 
36 болон түүнээс дээш настай ихэнх хүүхдүүд 
тэнцвэртэй шим тэжээлтэй бүхэл хоолыг сайтар 
идэж байх ёстой. Тэд бүхэл хоолыг өдөр бүр идэх 
боломжтой байх ёстой ба тэд хуруу болон бусад 
зүйлсээ ашиглан өөрсдөө хооллох хэрэгтэй. Хэрвээ 
өөрөө хоол идэх боломж хойшлогдвол (6 сарын 
дараа) эсвэл хэрвээ туршлагажих боломж байхгүй 
байвал өөрөө хоолоо идэхэд хүндрэлтэй болж амны 
хөдөлгөөн болон илүү нарийн хөдөлгөөний хөгжилд 
хүндрэл учирдаг.  
 

 

БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ   

Энэ насны хүүхдүүд одооогоор төрөл бүрийн хоол, том хэмжээтэй хоолыг тогтмол идэж байгаа 
бөгөөд тэд өөрсдийн гар болон хэрэгслийг ашиглан өөрсдийгөө хооллох хүсэл сонирхол ихтэй 
байдаг. Тэд өөрсдийгөө маш сайн хооллож, бага асгаж цутгадаг. 36 сар болон түүнээс дээш 
насны хүүхдүүд хуруугаараа хооллох болон өөрсдөө хооллохыг сайн дэмжих хэрэгтэй ба эдгээр 
туршлага нь тэдэнд хоолыг илүү нарийн таньж мэдэх, амталж, идэхийн өмнө илүү тухтай 
болгодог. Түүнчлэн, хэрвээ хүүхэд өөрсдөө хооллож чадаж байвал тэд илүү их идэж, энэ нь 
тэдэнд өөрсдөөрөө бахархах, амжилтын мэдрэмжийг өгдөг.  
 
ХООЛ ГОЛОМТГОЙ7  

36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхэд хоолыг голох байдлыг харуулж болно. Гэхдээ энэ нь 
24-36 сартай үеийнхээс илүү харагддаггүй. Өөр нэг холл голомтгой болдог] үе шат нь 7-8 
настайд үзэгддэг. Энэ насанд хүүхдэд танин мэдэхүйн /тархи/ өсөлтөнд маш том түлхэлт бий 
болдог ба энэ нь шинэ хоолыг туршихад биенд нь илүү стресстэй, ур чадварыг шаарддаг. Ихэнх 
үед, 36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдүүд шинэ амт болон хоолонд илүү нээлттэй хүлээж 
авахаар болсон байдаг.  
 

 
Энэ насны хүүхдүүдийг шинэ хоол идэх шийдвэр гаргахын өмнө 
тухайн шинэ хоолыг 20-оос дээш удаа харуулж таниулсан байх 
ёстой. Тиймээс шинэ хоол идэх нь цаг хугацаа, тэвчээрийг шаардаж 
байдаг.  

 
 
 
 



БҮЛЭГ 5 |  ЗҮЙЛ 5.2:  ХООЛЛОЛТЫН ҮНДСЭН ЗААВАРЧИЛГАА,  36 САР 

200 

 
  

Бүхэл хооллолтын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1, 2, 3-р Бүлгээс харна уу.  
 
Хоол голж шилж сонгож идэхийг дэмжих талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 4-р 

Бүлгээс харна уу.  
 

 
ЭНЭ НАСНЫХНЫ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД 

36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдүүд хөгжлийн бүхий л үе шатанд дэвшиж 
байгаагаа харуулдаг. Тэд одоогоор бие дааж идэхдээ гаргуун мэргэжлийн юм. 

Хэдийгээр хүүхдүүд том болохын хэрээр тийм ч их дэмжлэг хэрэггүй болдог ч асрагчид 
шинэ хоолыг хэрхэн идэх, өөрсдөө бие дааж идэх болон хоол идсэний дараа өөрсдөө 
цэвэрлэхэд нь тухтай, өөрөөрөө бахархуулах гэх мэт өдөр тутмын халамж анхаарлыг олгоход 
гол үүрэг гүйцэтгэсээр байна.  
 

 
ЧУХАЛ САНАМЖ :  

 
 

①  Балчир хүүхдүүдийн хөгжил хоорондоо уялдаатай байдаг ч ур чадварууд нь бие 
биентэйгээ хамаатай байна. Асрагч нар балчир хүүхдүүдийг өөрийнхөөрөө зөв 
явуулахын тулд том хүүхдүүдийн ур чадварыг үргэлжлүүлэн хянах хэрэгтэй 
 

②  Асрагчид энэ насны хүүхдүүдийн талаарх ойлголттой байх хэрэгтэй. Үүнд, хэзээ илүү 
их боломж өгөх, бүх хоолыг идэж чадах, хуруу, аяга, соруул гэх мэт төрөл бүрийн 
аргуудыг ашиглан бие даан хоолоо өөрөө идэж чадах эсэх талаар. 
 

③  Хооллох цагт хүүхдэд өөрөө хоолоо идэх боломжийг олгох нь чухал юм. Энэ нь тэдэнд 
бүрэн ур чадвар олох, өөрөөрөө бахархах амжилтын мэдрэмжийг өгдөг.  
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ЗҮЙЛ 5.3: 36 САР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ 
НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХ БАЙРЛУУЛАЛТ 
 

 

ХООЛЛОХ БАЙРЛАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 
Хүүхдийг хооллох үед байрлуулах арга нь маш чухал юм. Тодорхой байрлалууд нь хүүхдэд 
хооллоход нь, мөн өөрөө хоолоо идэхэд нь илүү хялбар болгодог бөгөөд зарим байрлалууд нь 
илүү чадварыг сорьсон, бүр аюултай ч байж болдог.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Муу байрлал олон эрсдлийг дагуулдаг. 
Тухайлбал: 

Ø Үр дүнгүй, удаан хооллох цаг  
Ø Амжилтыг хүлээн авах болон олон төрлийн 

хоолыг зохицуулалтыг бууруулна.  
Ø Хоолны хэмжээ буурна 
Ø Өөрөө хооллоход хүндрэл бэрхшээлийг 

нэмэгдүүлнэ.  
Ø Өсөлт болон шим тэжээл буурна. 
Ø Өвчлөл болон нас баралт нэмэгдэнэ.  
Ø Хооллох цаг хүүхэд болон асрагчид 

дарамжттай болно.  

Ø Хэрвээ буруу байрлуулвал, хооллолт 
нь хүүхэд болон асрагчид дарамтай 
болж сөрөг туршлага болдог.  

 

Зөв Зөв байрлал нь хүүхэд болон 
асрагчид дараах ач тустай болно. Үүнд:  

 Цагаар илүү хооллоно 
 Төрөл бүрийн хоолыг идэхэд 

амжилттай байна.  
 Илүү сайн хүлээн авна.  
 Өөрөө идэхэд амжилт гаргана.  
 Өсөлт болон тэжээл нэмэгдэнэ. 
 Өвчлөл болон нас баралт буурна 
 Асрагч болон хүүхэд илүү 

жаргалтай болж хооллох цаг нь 
илүү эерэг туршлага болно.  

 Байрлал зөв байвал хүүхэд болон 
асрагч жаргалтай байж хооллох цаг 
нь эерэг туршлага болно. 
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Хооллох байрлалын ашиг тус болон эрсдлийн хүснэгтийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг   

2-р Бүлэг, 2.3-р хэсгээс үзнэ үү.  

 

 

Энэхүү хэсэгт 36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдийн хооллох хамгийн зөв байрлал, эдгээр 
байрлалыг хэрхэн бий болгох, хүүхэд бүрт тохирох байрлалын талаар авч үзнэ.  

 
 

 

36 САР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮҮХДИЙГ 
ХООЛЛОХ БАЙРЛАЛЫГ СОНГОХ ГОЛ ЗҮЙЛС: 

 
 
 

 
      
     Хүүхдийн толгой болон хүзүү сайтар дэмжигдсэн эсэх?  

 

     Хүүхдийн бие сайтар дэмжигдсэн эсэх?  

 

    Хүүхэд хангалттай тогтвортой байрласан эсэх?  

 

      Хооллолыг илүү удаан болгох гэх мэт нэмэлт дэмжлэг  
      хүүхдэд шаардлагатай эсэх?  

 

      Хүүхэд өөрөө хооллоход нэмэлт тусламж хэрэгтэй эсэх?  
 
 
      Асрагч энэ байрлалд тухтай байгаа эсэх? 
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 Асрагч өдрийн хоолны үеээр хоёр хүүхдэд 
тохиромжтой байрлал бий болгохоор ажиллаж 

байна. Эдгээр асрагчид нь хэрвээ хүүхэд 
сайтар дэмжлэгтэй байрлалд хоолоо идвэл 
тэд өөрсдийгөө илүү сайн амжилттай сайн 
хооллож чадна гэдгийг мэдэж сурсан байна. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Түүнчлэн, таны хүүхдэд дараах бодит хэрэгцээ байгаа эсэхийг мэдэх шаардлагатай. Үүнд:   
 

①  Хүүхдийн хэмжээ ямар вэ? Балчир хүүхэд тодорхой байршлуудад юмыг барих илүү 
чадвартай байдаг. Арай бага хүүхэд дэр, зөөлөвч, хөлний тавиурын өндөрлөгөө гэх мэт 
сандал дээр тогтвортой суухад нэмэлт бодит дэмжлэг хэрэгтэй байж болно. 
 

②  Хүүхэд хэр хүчтэй вэ? Илүү сул хүүхдэд илүү дэмжлэг өгөхөөр байрлал шаардлагатай. 
Үүнд, илүү хүчтэй хүүхдэд бага дэмжлэг өгөхөөр байрлал шаардлагатай. 
  

③  Хүүхэд өөрийгөө хооллохыг оролдож байгаа эсэх? Өөрөө хоолоо идэхгүй байгаа 
хүүхдэд тохирох туршлагажих хангалттай боломж, тохирох дэмжлэгийг өгсний дараа 
маш чадварлаг болох.  
 

④  Хүүхэд энэ байрлалд тухтай байгаа эсэх? Тухгүй хүүхэд сайн иддэггүй.  
 

⑤  Хүүхэд энэ байрлалд сайн хооллож байгаа эсвэл төвөгшшөж байгаа эсэх? Төвөгшөөж, 
дургүйцэж байгаа хүүхэд мөн сайн идэж чаддаггүй. 
 

⑥  Хүүхэд энэ байрлалд үргэлж ханиалгаж, хахаж байгаа эсэх?  Ханиалгаж, хахаж байгаа 
хүүхэд шим тэжээлээр дутагдах, өвдөх, хангалттай хоол идэхгүй эрсдэлтэй байдаг.  
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ЗӨВ БАЙРЛАЛ 

o Хүүхэд сандал дээр тогтвортой суусан 
байна. 

o Толгой урагшаа харсан. 
o Өвдөг 90 хэмд байна.  
o Хөлийг гишгүүр дээр сайтар байрлуулсан. 
o Хоолны тавиурыг тохирох өндөрт 

байрлуулж нэмэлт байршлын дэмжлэг 
болон өөрөө хооллох боломжийг өгсөн 
байна.  

 

 

БУРУУ БАЙРЛАЛ 

o Хүүхэд сандал дээр тогтвортой суусан 
байна. 

o Ташаа бага зэрэг мурийсан. 
o Өвдөг 90 хэмд байна.  
o Хөлний урд хэсгээр сайтар дэмжигдсэн, 

хүзүү дээш болон арагш сунасан. 
o Их бие мушгирсан байна.  
o Нэмэлт байршлын дэмжлэг болон өөрөө 

хооллох боломжийг өгөх хоолны тавиургүй.  

 

36 САР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХ ЗӨВ БОЛОН 
БУРУУ БАЙРЛАЛЫН ЖИШЭЭ /САНДАЛ ДЭЭР/ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрвээ хүүхдийн бие сайтар дэмжигдсэн байвал тэрээр хамгийн сайн 
анхаарах зүйл нь хооллох юм.  
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Суудал болон сандал бүхий тавиур эсвэл ширээг ашиглах 
нь хуруу, аяга болон бусад хэрэгслийг ашиглан өөрөө 
хоолоо идэх, шинэ хоолыг идэж сурахад тустай юм.  

 
ЮМ УУЖ, ХООЛ ИДЭХ ХАМГИЙН САЙН БАЙРЛАЛ 
Дараах жагсаалтад 36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдийг хооллоход ашиглагдах хамгийн 
нийтлэг байрлалуудыг оруулав. Түүнчлэн, хүүхэд том болж, хүчтэй болохын хэрээр тэдний 
ашиглаж буй ширээ сандалыг сольж өөрчлөх шаардлагатай. 

 

Одоогийн байрлал нь танд болон танай хүүхдэд зөв биш санагдаж байвал 
өөр байрлалыг туршиж үзэх хэрэгтэй. (сандал, ширээ, тавиур болон дэр, 
зөөлөвч). Зарим тохиолдолд асрагчид “яг зөв байрлал”-аа олох хүртлээ хэд 
хэдэн байрлалаар турших шаардлагатай юм.  
 

УРАГШ ХАРСАН ЭГЦ БОСОО БАЙРЛАЛ                             
(ХҮҮХДИЙН СУУДАЛ ДЭЭР/ӨНДӨР САНДАЛ ДЭЭР)  

 

ХЭРХЭН :  Хүүхдийг хүүхдийн суудал эсвэл өндөр сандалд сайтар дэмнэж байрлуулах 
хэрэгтэй. Хүүхэд тань руу эсвэл бусад хүмүүс рүү тухтай суун харсан байх ёстой. Та хоол, аяга, 
халбагаа барих ба хүүхдэд мөн хооллоход дэмжлэг үзүүлэх боломжийг олгох ёстой. 

 
ХАМГИЙН САЙН НЬ :  36 сар болон түүнээс дээш насны ихэнх хүүхдүүд халбагаар 
хооллож, хуруугаар хооллож, аягаар ууж, соруулаар уудаг.  
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36 САР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХ 
ҮЕИЙН ЗӨВ БАЙРЛАЛЫН ХЯНАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

 

 
36 САРТАЙ БА ТОМ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХУВЬД: 

 
 

Ташаа гуя 90 хэмд, толгойноос доош байрлана.  
 

Бие тогтвортой, асрагчийн бие эсвэл сандлаар дэмжигдсэн байх, урагш, арагш эсвэл аль 
нэг тал руу налаагүй байх 
 

Мөр нэг түвшинд урагш харсан байх 
 

Толгой голлох, эрүүний төвийн байрлал аажмаар хөдлөх 
 

Өвдөг 90 хэмийн өнцөгтэй байх 
 

Хөл шал, хөлний тавиур дээр хавтгайгаараа эсвэл асрагчийн биеийн эсрэг тавигдсан 
байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толгой  

Мөр  

Ташаа  

Их бие  

Өвдөг  

Хөл  
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 ЭНЭ НАСНЫХНЫ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД 
Амьдралын энэ насанд хооллох цаг нь хүүхэд болон асрагчдын хувьд харилцан 

уялдаатай үйл явц болсон байдаг. 36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдүүд хооллох 
үед илүү хариуцлагатай байж өөрсдийгөө хооллож, хооллосны дараагаар орчноо цэвэрлэж 
илүү хариуцлагатай байдаг. Зөв байрлал нь хүүхдийн хооллох үйл явцад чухал ба тэднийг 
хооллох үеээр илүү анхааралтай байлгадаг. Зөв байрлал нь мөн илүү үр дүнтэй, өөртөө 
итгэлтэйгээр өөрөө хооллох биеийн тогтвортой байдал болон бие даасан байдлаар хангадаг. 
Асрагчид хүүхэд аюулгүй, тухтай, бие дааж хооллоход илүү тохиромжтой байрлалуудын чухал 
талуудын талаар сайтар мэргэшсэн байх ёстой.  
 
 

 
ЧУХАЛ САНАМЖ :  

 
 

①  Хооллолтын зөв байрлал нь хүүхдэд хоол идэх үйлдлийг илүү аюулгүй, хялбар 
болгодог ба өөрөө хоолоо идэх итгэл болон амжилтыг нэмэгдүүлдэг 

 
②  Хоол идэх цаг хугацааг аюулгүй, амжилттай, сонирхолтой байлгахын тулд хүүхэд 

бүрийн гол байрлалуудыг үргэлж авч үзэх шаардлагатай.  
 

③  36 сар болон түүнээс дээш насны хүүхдийг тохиромжтой байрлалд байрлуулж 
туршлагажуулснаар ихэнх хүүхэд бие дааж ууж идэж чаддаг болдог. 
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 Эдгээр санааг хүүхдийн өдөр тутмын үйл явцад нэгтгэснээр асрагчид маш бага 
хугацаа зарах маш үр дүнтэй аргаар хүүхдийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлж чадна. 
Эдгээр санааг хооллох цаг, хувцаслах, хувцасаа тайлах үед, бие засах үед, усанд 
орох, амрах, нэг цагт олон хүүхдийг харж байгаа үед, жишээлбэл нэг хүүхдийг бие 
засуулж байхад нөгөө хүүхэд өөрийн ээлжээ хүлээж байх гэх мэт үйл ажиллагаанд 
нэмж хэрэглэхийг хичээгээрэй.  

 

ЗҮЙЛ 5.4: ХООЛООР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ: 
36 САРТАЙ БА ТҮҮНЭЭС ТОМ 
ХҮҮХДҮҮДИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

 
Хүүхэд амьдралын эхний 36 сарын хөгжлийнхээ явцад ер бусын өөрчлөлтүүдийг хийдэг. 
Амьдралын энэ хугацаанд, тэд өөрсдийг нь хүрээлэн буй дэлхийд өөрийн сонирхол, мөн 
бусдаас болон амжилтаасаа суралцах, судлах шийдвэрээ хүчтэй илэрхийлдэг. Энэхүү бүлэгт 
хооллолтоос гадна балчир хүүхдийн амьдралын бүхий л үе шатны эрүүл чийрэг хөгжлийг 
дэмжих энгийн аргуудын талаар авч үзэх болно.  

БУЛЧИНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨН 
Хүүхдийн гол хөдөлгөгч булчингийн хөдөлгөөнийг дэмжих нь өдөр тутам хялбар хийгдэх зүйл 
юм. Хүүхэд хөдөлж, дэлхийг таньж мэдэж байх үедээ тэрээр өөрийн бие болон тархиа хөгжүүлж 
байдаг. Түүнчлэн, хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжих нь хүүхдийн хооллолтыг шууд дэмждэг. 
Хүчтэй хөдөлгөгч булчингийн ур чадвар бүхий хүүхэд нь ихэвчлэн дараа шийдэгдэх хооллолтын 
асуудал багатай байдаг. 

 
БИЕИЙН ХӨДӨЛГӨӨН 

БУЛЧИНГИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

 

     
 ТАЙЛБАР (ЭНЭ НЬ ЯМАР БАЙДАЛТАЙ БАЙХ ВЭ) 

 

 
 
 
 

Том булчингийн 
хөдөлгөөний тоглоом 

 

⇒ Бөмбөгөөр тоглох: Бөмбөгийг шидэх, эргүүлэх, өшиглөх, урд, хойноос 
барьж авах. Үүнийгээ ганцаараа эсвэл хүүхдүүдтэй хамт хөгжөөнт 
тоглоом байдлаар тоглох. 

⇒ Хөлбөмбөг: хайрцагийг хажуугаар нь байрлуулж хаалга болгон бөмбөг 
оруулж тоглох.  

⇒ Имжний үсрэлт: Шалан дээр эхлэлийн цэг болгон 1 зүйл байрлуулна. 
Хүүхдийг эхлэлийн цэгээс аль болох хол харайхыг хөгжөөн дэмжих 

⇒ Гаднах тоглоом: Хүүхдийг бөмбөг болон тоглоомын талбайн хэрэгслээр 
тоглоохыг дэмжих (хэрвээ байгаа бол). Гүйх, үсрэх, авирах, судлах зэрэг 
томоохон хөдөлгөөн хийхэд уриалах. 

⇒ Шатаар авирах: Хүүхдийг шатаар дээш доош явахыг зөвшөөрөх. Энийг 
хэн хамгийн түрүүлж авирах вэ гэх мэт тоглоом байдлаар хийх. 

⇒ Судлах эрх чөлөө: Мөлхөх, зогсох, алхах, гүйх гэх мэт том хэмжээний 
хөдөлгөөнийг ашиглан орчноо чөлөөтэй судлах өргөн боломжийг хүүхдэд 
олгох.  
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Балчир хүүхдүүд хоорондоо тоглох,                   
үсрэх, гулгах, савлуурдаж болох өдөр        
тутмын гадаа тоглохдоо дуртай байдаг.  

 
Хөдөлгөөн болон 

хөгжим 

 
⇒ Бүжгийн үдэшлэг: Дуртай хөгжмөө тавьж, хамтдаа бүжиглэх.  
⇒ Ганцаараа дуулах: Дуу дуулж, хурууны шүлгийг үзүүлж, биеэ хөдөлгөнө.  
⇒ Хөгжим зохиох: Хайруулын таваг, төмпөн сав гэх мэт өдөр тутмын зүйлс, 

тоглоомон хөгжим эсвэл гитар, төгөлдөр хуур, бөмбөр, хонх гэх мэт 
жинхэнэ хөгжмийн зэмсэг ашиглан өөрсдийн аяыг зохиох (сэгсрэх эсвэл 
цохих байдлаар)  
 

 
 
 
 

Хуруу болон гарын 
тоглоом 

 
⇒ Ширээний цаг: Жижиг ширээ, хайрцаг эсвэл бохир хувцас хийх сагсыг 

сандалны хамт ашиглаж тоглох  (өрдөг тоглоом, тааварт тоглоом гэх 
мэт), идэх, урлагын ажил (эрээчих, будах, зурах, зүсэх, нугалах) болон 
сургуулийн ажил (бичих, бодох).  

⇒ Өрдөг тоглоомын цаг: Байшин цамхаг өрж хийх 
⇒ Сагсан бөмбөг: Бохир хувцасны сав эсвэл хогийн сав руу эд зүйл шидэх. 

Зөөлөн бөмбөг, жижиг дэр, шошны уут, чихмэл тоглоом гэх мэт. 
⇒ Зургийн цаг: тосон харандаа, харандаа, будаг эсвэл бүр усан будаг 

ашиглан загвар гаргаж, зураг зурж тоглох. Хуруу эсвэл бийр ашиглана. 
⇒ Том туслагчид: Хүүхдээс хувцаслах, хувцасаа тайлан, гараа угаах, өөрөө 

хоолоо идэх болон бусад зүйлс, хаалга онгойлгож хаах, хоолонд шингэн 
зүйл хийх, хог шүүрдэх болон бусад цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд 
туслахыг гуйх. 
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ТОГЛОХ БОЛОН СУРАЛЦАХ 

Хүүхдийг эрт тоглож суралцуулах нь өдөр тутам хялбараар хийгдэж болох зүйл юм. Үнэн 
хэрэгтээ, хүүхдүүд тоглож байхдаа суралцдаг. Тиймээс, хүүхэд тоглож сурмагц юмсыг судалж, 
бие биетэйгээ харилцаж, өөрсдийн орчныг нээдэг. Ингэхдээ тэд том болох үед ашиглах хүчтэй 
тархиа хөгжүүлж байдаг.  
 

 
ТОГЛОХ БОЛОН 
СУРАЛЦАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА 

 
ТАЙЛБАР (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ) 

 

 
Ярих, дуулах, унших 

болон суралцах 
 

 
⇒ Үлгэр ярих цаг: Хамтдаа ном унших эсвэл өөрийн дуртай түүхээ ярих. 

Хүүхдийн шүлэг эсвэл ардын үлгэр ярих. Хуудас эргүүлэх, зургийг заах, 
асуултанд хариулах туслалцаа хүсэх (дараа нь юу болсон бэ), үлгэрийг 
хүүрнэх. 

⇒ Хөгжмийн цаг: Хүүхэдтэйгээ хөгжим сонсож, дуу дуулах. Мэддэг дуугаа 
дагаж дуулах. 

⇒ Ярилцах цаг: Хүүхэд, та бас хамтдаа юу хийж байгаа талаар ярилцах. 
Хэлбэр, өнгө, тоо, үсэг, биеийн хэсгүүд, амьтан, хүнс, үйлдлийн талаарх 
үг, сэтгэгдэл, мэдрэмж болон бусад өдөр тутмын энгийн зүйлс болон 
танил хүмүүсийг дүрслэхдээ үг болон хэллэгийг ашиглана. 

⇒ Тоглох цаг: Хүүхэлдэй, цайны үдэшлэг, хоол хийж тоглох, байшин эсвэл 
бүгд хөгжилтэй амьтан болсон гэж төсөөлөн бодож тоглох. 

⇒ Айл гэр болж тоглох: Том хайрцагаар тоглоомын байшин, дэлгүүр, 
ферм эсвэл завь хийж тоглох. Бүтээлийнхээ эргэн тойронг судалж 
шургаж орох. 

⇒ Хувцаслах цаг: Хүүхдэд судлахад нь таатай байлгах үүднээс төрөл 
бүрийн хувцас, гоёл чимэглэл бүхий хувцасны хайрцагтай болох. 
(даашинз, өмд, богино өмд, гутал, малгай, ороолт, бээлий, бүс, хослол 
гэх мэт) 

⇒ Тоолох цаг: Хүүхэдтэйгээ бүтэн өдрийн турш тоо ашиглана. Бүгдийг 
тоолно. Өрөөн дэхь сандал, хүүхэд, гутал, бөмбөг, хүүхэлдэйний тоог 
тоолж тоогоор хэлж туршлагажина. 

⇒ Ялгах цаг: Өдөр тутмын зүйлсийг өнгө, хэлбэр, хэмжээ, төрөл гэх мэт 
зүйлсээр ангилна. 

 

 
Шалан дээрх 

тоглоомын цаг 

 
Хүүхэдтэйгээ адил өндөртэй болж толгойг нь дагаж хөдөлнө. Хүүхдээр 
тоглоомыг чиглүүлнэ. Энэ насны хүүхэд бөмбөг болон өрдөг тоглоом, хоол хүнс, 
сав суулга, хүүхэлдэй, машин, том гадна тоглоом, ном, тааварт тоглоом, гэртээ 
хийсэн зүйлс, цавуу, зургийн хэрэгсэл, хөгжмийн хэрэгсэл, хуванцар амьтад, 
цагираг, бөмбөгийн нүх, гар чийдэн, бэхлэлт, майхан, тоглоомын хэрэгсэл, 
малгайтай гурван дугуйт, хүүхдийн тавилга, шохой, самбар гэх мэт зүйлсээр 
тоглох дуртай байдаг.  
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Охин асрагч болон 
найзуудтайгаа хамт шалан 

дээр хөгжилтэй тоглож 
байна. 

 

 

 

 

 

 

 
ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦОЛ БА ХАРИЛЦАА   

Хүүхдийн харилцаа холбоог эрт бий болгоход дэмжих нь өдөр тутам хийж болох зүйл юм. Эерэг 
харилцаа нь хүчтэй хүүхэд бий болгох гол арга бөгөөд хүүхдийн харилцааг дэмжих нь асрагч 
болон хүүхдийн хоорондын харилцааг дэмжих шилдэг арга болно. Асрагчид хүүхэдтэй илүү 
дотно холбогдож, хүүхэд юу хүсэж буйг ойлгож байгааг харуулах үед хүүхэд аюулгүй байдлыг 
мэдэрч суралцаж, өсөж, хөгжихөд бэлэн болдог.  

 

 
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
ТАЙЛБАР (ХЭРХЭН ХАРАГДАХ) 

 

 
 

Тоглох болон харилцан 
үйлдэл 

 
⇒ Үргэлж хамаатай байх: Хамтдаа байхдаа ярилцах, түүх ярих, унших 

болон тоглоом тоглоом тоглох эсвэл зарим зүйлсийг хамтдаа хийнэ. 
Шүлэг унших, зураг харж тоглоом тоглох, эсвэл хамтдаа ямар нэг 
зүйл хийх. Хүүхдийнхээ үгийг давтаж, эргэж хэлэх, харилцан ярих 
хийх. 
 

 
Тайвшруулах, зөөлрүүлэх 

 

 
⇒ Заах зааварчилгаа: Хүүхэд сэтгэлээр унасан байвал дуу дуулах, 

хөгжим аялах, иллэг хийх, зөөлөн алгадах, дээш өргөх, найгах гэх 
мэтээр түүнийг тайвшруулах ижил хөдөлгөөн болон аяыг давтан 
ашиглана. 

⇒ Толгойг өргөх: Шинэ зүйл, үйл ажиллагаа, хүний талаар хэсэг 
ярилцах. Хүүхдэд дараа нь юу болох талаар анхааруулах зурган 
хүснэгт ашиглах.  
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⇒ Сонголт хийх: Мэдрэмж болон сонголтыг хийх 2 сонголтыг санал 
болгоно. Тухайлбал, “Чи ном авах уу, өрдөг тоглоом авах уу?” гэх мэт. 

 
 

⇒ Мэдрэмжээ хуваалцах: Хүүхдэд сэтгэл хөдлөлийн талаар ярьж 
түүнийг танихад нь туслах. Хүүхдийг ойлгохоор нэрийг сэтгэл 
хөдлөлүүдэд өгөх. Жишээлбэл, “хэрвээ чиний тоглоомыг бусад хүүхэд 
зөвшөөрөлгүй авбал чи сэтгэлээр унана” гэх мэт.   
 

 
Эерэг харилцан үйлдэл 

 
⇒ Үргэлж холбоотой байх: Хүүхдийн хэлж буй эсвэл тулгарч буй үг 

болон өгүүлбэрийг давтах. Жишээлбэл, инээж байна. Живх солих, 
бие засах, тоглох, усанд орох үед хүүхэд рүү харах. Тэврэх, илэх, 
барилдах тоглоом тоглох, барих, налах гэх мэтээр хүүхэдтэй 
холбогдох холбоог ашиглах. 

⇒ Хуваалцах нь халамжлах юм.: Хүүхэддээ тоглож байх үедээ болон 
бусадтай харилцаж байх үедээ хэрхэн хуваалцах болон тэдгээртэй 
энэхүү зүйлийг хийх ээлж хүлээхийг сургах. Дараах энгийн 
хэллэгүүдийг ашиглана уу. Тухайлбал, (“Миний ээлж”, “Чиний ээлж”, 
“Би дараа нь авч болох уу?”, “Түр хүлээгээрэй”) гэх мэт. 

 
 

 
Тогтвортой халамж 

 
Сайтар хариулах: Хүүхэд сэтгэлээр унаснаа илэрхийлж байвал тухай 
бүр тайвшруулах үг хэлэх, хүрэх, биет байдлаар тайвшруулна.  

 

 
 

 

 

Хэсэг хөвгүүд нөхөрлөл болон харилцаа       
холбооны ач холбогдлыг харуулж байна.  
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ЭНЭ НАСНЫХНЫ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД 

 
Дэмжигч асрагч байх гэдэг нь хүүхдийг хооллоход ч, тоглоход ч, өдөр тутмын үйл 

ажиллагаанд бүхэл өдрийн турш хүүхдийг дэмжиж туслахыг хэлнэ. Хүүхдийн бүхэл 
өдрийн бүхий л үйлдэл, хөдөлгөөн нь амьдралын чанар болон хөгжлийг өргөжүүлэх 

боломж юм. Эдгээр үйлдлүүдийг төвөгтэй байдлаар эсвэл нэг цаг дор бүтэн цагаар хийх заавал 
шаардлагатай биш. Байгаа газраасаа тохиромжтой зүйлийг ашиглан өдөр тутмын ажлаа хурдан 
шуурхай байдлаар хийх хэрэгтэй. Хөгжил дэвшилүүд нь хоорондоо холбоотой учир энгийн нэг 
үйлдлийн нэгтгэснээр хэд хэдэн үе шатуудыг нэгэн зэрэг дэмжих боломжтой юм. 
 

 
ЧУХАЛ САНАМЖ :  

 
 

①  Хүүхдийн ур чадвар хэр бие даасан байдалтай байхаас үл хамааран тэдэнд асран 
хамгаалж буй томчуудын анхаарал халамж болон ухамсарт хариу үйлдэл өдөр тутам 
шаардлагатай байдаг.  
 

②  Өдөр тутмын үйлдэл хөдөлгөөн, тоглоом, бусадтай харилцах эерэг харилцаа нь 
хүүхдийн нийт хөгжлийг дэмжих хамгийн шилдэг арга юм.  
 

③  Асран хамгаалагч нь хүүхдийн нийт хөгжлийг дэмжих үйлдлүүдийг нэгтгэх жижиг 
мөчүүдийг өдрийн турш олж чадаж байвал энэ нь хүүхдэд маш ашиг тустай юм. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




