
Б.  9 |9L 2 :  АСРАН ХАЛАМЖЛАГЧ БА ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН  

ТАРААХ МАТЕРИАЛУУД  

 
363 

9L 2: АСРАН ХАМГААЛАГЧ БА ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН 
ТАРААХ МАТЕРИАЛУУД - ХООЛЛОХ БА ХАРИЛЦАХ ДОХИОНУУД 

 
ХҮҮХЭД ХООЛЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИЛЦАА15 
Бага насны хүүхдүүд өөрт тулгарсан хэрэгцээ болон юу хүсч байгаагаа маш олон янзаар 
илэрхийлдэг. Заримаас нь дурьдвал тодорхой төрлийн дуу чимээ гаргах, биеийн хөдөлгөөн, 
нүүрний илэрхийлэл (дохио зангаа ч гэж ярьдаг) гаргах зэргээр асран хамгаалгч нартаа 
хооллох, хөгжилдөхийг хүсч байгаа зэргээ ойлгуулж чаддаг. Учир нь хүүхдүүд ярьж чадахгүй тул 
тэдний үйлдэл болон хэлэмжийг сайтар ойлгох хэрэгтэй. Асран хамгаалагч нь тухайн хүүхдийн 
хэрэгцээ шаардлага, хэлэмжийг ойлгодог болсон цагт тэдний харилцаа, хооллох үйл явц 
ихээхэн амжилттай болж эхлэдэг. Иймд таны хүүхэд асрах туслах зорилгоор дараах хүснэгтийг 
танилцуулж байгааг хүлээн авна уу.  

 
Зарим хэлэмжүүд маш ойлгомжтой байдаг бол зарим нь эсрэгээрээ бүрхэг байдаг. Энэхүү 
гарын авлагад хоёр үндсэн хэлэмжийг тодорхойлсон болно.  

①  Дэмжсэн хэлэмж – “Санал нийлэн хамтдаа хийхэд бэлэн” гэсэн дохионууд  
②  Үгүйсгэсэн хэлэмж – “Эсэргүүцэн сөрж муудалцахад бэлэн” гэсэн дохионууд  

 
ДЭМЖСЭН ХЭЛЭМЖ  ҮГҮЙСГЭСЭН ХЭЛЭМЖ  

 
o Нүд нь цовоо гялалзах, томрох  
o Хөмсгөө бага шиг өргөх   
o Царай нь гэрэлтэх  
o Инээмсэглэх  
o Бусад руу ширтэх  
o Хөөрч инээх  
o Шулганан гангана (баяртай 

жаргалтай дуу чимээ гаргах) 
o Идэх чимээ гаргах (хөхөх, 

уруулаа хэлээ долоох,) 
o Толгой болон биеэ асран 

хамгаалагч болон хоол, ундны 
зүйлс рүү эргүүлж ойртуулна  

o Гараа амандаа барих   
o Гараа эрүүн доороо барих   
o Гараа гэдсэндээ барих   
o Гараа дэлгэж хуруугаа сул 

нугалах  
o Гараа асрагч болон хоол ундны 

зүйлс рүү сарвайж хүрэх  
o Зөөлөн, удаан хөдөлгөөн хийх 

(ширүүн чанга огцом биш)  

 

 
o Гунигтай царай болон харц гаргах  
o Хөмсгөө зангидах буюу буулгах   
o Ярвайсан царай гаргах, өмөлзөх, уйлах  
o Духаа үрчийлгэх  
o Нүдээ анивчих, тас аних  
o Бусдаас нүүр буруулах  
o Уруулаа цорвойлгох, чанга жимийх   
o Хурдан амьсгалах  
o Хөхөх чимээ олон үйлдэл хийх нь ихэснэ  
o Уцаарлах, уйлагнах  
o Ханиалгах, хахах, цацах, гулгих, бөөлжих  
o Эвшээлгэх эсвэл зогисуулах  
o Толгой сэгсрэх  
o Толгойгоо болон биеэ асрагчаас, хоол унлнаас холдуулах  
o Гараараа чих, нүд, дагз, хүзүүгээ үрэх эсвэл хүрэх  
o Гараар “боль, зогс” гэсэн хориглосон дохио өгөх  
o Гараа нийлүүлж барих 
o Хуруунуудаа салган сарвайлгаж тэнийлгэнэ  
o Хувцсаа болон биеэ базлах  
o Гараа доош дээш даллах, ширээ тавцанг балбах цохих  
o Хоол унд болон асрагчийг гараараа цааш түлхэх  
o Гар болон хөлөө нугалахгүй тэнийлгэх   
o Хөлөөрөө өшиглөх  
o Мөлхөх эсвэл алхаж зугатах  
o Хооллож байх үед хурдан унтах   
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ДЭМЖСЭН ДОХИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад руу ширтэх  Нүд нь гялалзах Нүд нь томрох, бүлтийх 

Инээх, гараа амандаа хийх Гараа амандаа хийх Толгойгоо асрагч руу 
эргүүлэх 

Хүүхэд өлссөн үедээ тантай илүү идэвхитэй харилцахад бэлэн 
байна.  

Хэрэв танд хүүхэд эдгээр шинж тэмдэг үзүүлж байвал таныг 
хооллооч гэсэн “Ногоон гэрэл” ассан гэсэн дохио юм. 
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ҮГҮЙСГЭСЭН ДОХИО   

 

 

 

 

 

 

 

Уйлна гэдэг бол хүүхэд өлсөж буйгаа илэрхийлэх хамгийн сүүлчийн дохио 
юм. Иймд та тэднийг уйлахаас нь өмнө юу хэлж байгаа санааг нь ойлгох 
хэрэгтэй. Энэ нь тэднийг улам жаргалтай болгож хооллох үйл явцыг 
хөнгөвчилж өгдөг. Та цагаа харахаас илүүтэй хүүхдийнхээ хэлэмж дохиог 
анхааралтай харж байгаарай.

Уйлах Хуруугаа сарвайлгах Эвшээх 

Үгүйсгэсэн дохио нь хүүхэд цадсан буюу хэмжээ хэтэрсэн гэсэн 
илэрхийлэл юм.   

Хэрэв хүүхэд танд эдгээр хэлэмжийг илэрхийлвэл “Улаан гэрэл” ассан 
дохио бөгөөд түүнийг хооллохоо боль гэсэн үг. Хавсралт 9-с илүү 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.  

  

Өөрийгөө маажих  Толгойгоо эргүүлж хөмсөг 
зангидах 

Хөмсөгөө зангидаж гараа 
чихэнд авах  



 

 

 




