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  ЗҮЙЛ 1.7: АЯГААР УУЛГАЛТЫН ҮНДЭС 
 

 
АЯГААР УУЛГАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Аягаар уух нь хүүхэд эхний 1 жилийн хугацаанд халбагаар хооллож эхэлснээсээ хойших 
хооллох дараагийн шат нь байдаг. Ихэнх хүүхдүүдийн хувьд 6-9 сартайгаас нь аягаар уулгаж 
эхэлдэг. Яг энэ үед хүүхэд мөлхөж эхэлдэг учраас энэ нас нь их чухал байдаг. Энэ үйлдэл нь 
хүүхдийг аяганаас уухад ашиглах эрүүний хүчийг дэмжих хүүхдийн өгзөг (бие), мөр болон 
хүзүүний орчим хөгжиж эхэлдэг. Энэ насанд хүүхдүүд аль хэдийн халбагаар хооллоод эхэлсэн 
байдаг ба энэ нь аягаар уулгахад сайн бэлтгэл болж өгдөг. Мөн хүний биеийн бүх хэсэг, түүний 
хөгжил нь хоорондоо хэрхэн хамаатайн тод жишээ юм.  

АЯГААР УУЛГАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ?  
 
Аягаар уух нь дараах ач холбогдолтой:  

①  Хүүхдийн амны хөдөлгөөний хөгжилд нэн чухал.  
②  Хүүхдэд зажлах, гар болон хуруугаараа өөрийгөө хооллоход суралцахад тустай.  
③  Шинэ, хөгжилтэй туршилт болдог бөгөөд хүүхэд болон асрагч хоорондоо харьцах хэлбэр 

болдог. 
 

 
АЯГААР УУХЫН АШИГ ТУС 

 

 
ТАЙЛБАР (ХЭРХЭН АЖИГЛАГДАХ ВЭ)  

Амны хөдөлгөөний чадвар  

 

o Хүүхдэд уруул, эрүүгээ тогтворжуулж аягаа тулахад нь тусалдаг.   
o Хүүхдэд шингэн уухын тулд хэлээ яаж татахыг зааж өгдөг. 
o Өөр өөр хэмжээтэй шингэнд тохируулан хэрхэн нээхийг сургана. 
o Хүүхдэд уруул, хэл, хацар, эрүүгээ ашиглан хурдан урсгалтай 

шингэний урсгалыг хэрхэн зохицуулахыг заадаг. 

Мэдрэхүйн хөгжил 

 

 

o Хүүхдэд өөр өөр хэмжээтэйгээр хэрхэн уух дадлага болдог.  
o Хүүхдэд өөр өөр шингэний амт, температур болон өтгөн зэргийг 

мэдрэх боломжийг олгодог.  

Харилцаа, хэл яриа 

 

 

 

o Асрагчтайгаа үр дүнтэй харилцаа үүсгэх боломжийг бүрдүүлдэг. 
o Хооллох үед нийгмийн харилцаа үүсгэхэд хүүхдийг бэлддэг (гар 

угаах, идэхээр суух, ээлжээ хүлээх, хэл яриагаа ашиглах, зааврыг 
дагах гэх мэт).  
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АЯГААР УУЛГАХ ЕРДИЙН ХУГАЦАА: АЯГААР УУЛГАХ 
ХӨГЖЛИЙН ШАТУУД9  
Хүүхэд аягаар ууж сурах түгээмэл хугацаа (нас) гэж байдаг. Гэхдээ, хүүхдэд аягаар уулгаж 
эхлэхдээ тухайн хүүхдийн хөгжлийн түвшинг нэн түрүүнд бодолцож үзэх ёстой. Хүүхэд тодорхой 
насанд хүрсэн байж болох боловч аягаар амжилттай уухад хэрэгтэй чадвартай байх нь чухал 
байдаг.  

 
Хүүхдэд аягаар уулгаж сургана гэдэг хугацаа дадлага хэрэгтэй 
байдаг. Дунджаар 3-4 насандаа хүүхэд аягаар (задгай амтай) ууж 
бүрэн сурдаг. Энэ нь хүүхэд нэлээд хугацааны турш асрагчаасаа 
тусламж авсаар байна гэсэн үг. Тэвчээртэй байгаарай. 

Хүүхэд аягаар уухыг дэмжих хөгжлийн түгээмэл барилууд, мөн энэ нь хэрхэн илэрдэг талаарх 
хөгжлийн шатыг доор харуулав: 
 

ХӨГЖИХ НАС ХӨГЖИХ ЧАДВАР 

6 сартай Асрагч аягыг нь барьж байхад хүүхэд аяганаас ууж эхлэх 

12 сартай Хүүхэд аягаа өөрөө барьж асгаж байгаа ч гэсэн өөрөө уух 

20-22 сартай Хүүхэд уухдаа 1 гараараа барьж чадах 

30 сартай Хүүхэд савнаас шингэн өөрөө хийж авах  

 

 

 
  

 

Бяцхан хүү задгай амтай 
аяганаас өөрөө ууж байна.  
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АЯГАНЫ ТӨРЛҮҮД9 
Олон төрлийн хэлбэр, хэмжээ, 
загвар, материалтай маш олон 
трлийн аяганууд байдаг. Аяга 
сонгохдоо тухайн хүүхдийн амны 
хэмжээ болон хэлбэр, мөн хөгжлийн 
шаардлаганд нийцүүлэх ёстой. Энэ 
ялгааг ойлгох нь хүүхэд бүрт 
хамгийн тохиромжтой сонголт 
хийхэд тустай байдаг. Хүүхэд  ямар 
аяга хамгийн зохимжтой байгааг 
өөрсдөө асрагчдаа харуулна.   

 
 

 

 

АЯГАНЫ ТӨРЛҮҮД: ЗАДГАЙ, СОРДОГ, СОРУУЛТАЙ 

Аяганууд нь задгай, сордог, соруултай гэх мэт олон төрөл байдаг.  

 

Задгай аяга нь таггүй байдаг. Энэ аяга нь хүүхдийн амны 
хөдөлгөөнийг хөгжүүлж сурах хамгийн сайн дадлага болдог. Энэ нь 
хүүхдийг амныхаа бүх хэсгийг ашиглахыг шаардах ба ингэснээр 
хүүхдийн ам орчмын булчин хүчтэй болдог. 

 

 

 
Сордог аяга нь дээшээ төвийсөн сорох амтай, асгарахаас 
хамгаалсан тагтай байдаг. Энэ аягыг зөөвөрлөхөд хялбар, асгарах 
нь бага байдаг учраас таатай байдаг. Гэхдээ, ийм аяга нь задгай 
аяга шиг хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж чадахгүй. 

 

 

 

Соруултай аяга нь соруултай байдаг бөгөөд төрөл бүрийн тагтай 
байдаг. Хүүхдийн амны хөгжлийг дэмжих нэг сайн сонголт бөгөөд 
тагтай бол хэрэглэхэд амар байдаг.   
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When choosing the type of cup, it’s best to offer a variety of options for a 
 child to practice with over time. 

 

Зүүнээс: 
 Бариултай аяга,   

Цулгуй гөлгөр аяга,  
Хамрын “ухлаастай” аяга 

 

 

 

 

 

 

 

АЯГАНЫ ХЭЛБЭР: БАРИУЛ, ГӨЛГӨР ЦУЛГУЙ, УХЛААСТАЙ 

Аяганууд маш олон хэлбэртэй байдаг. Бариулгүй гөлгөр, 1 болон 2 бариултай, эсвэл зарим 
хүүхдэд уухад нь амар аюулгүй болгох зориулалттай хамрын ухлаастай байж болно.  
 

Цулгуй аяга нь бариулгүй байдаг бөгөөд их түгээмэл, элбэг олдоцтой байдаг.  Амны/гарны 
хөдөлгөөний хөгжил нь хэвийн хүүхдүүдэд илүү тохиромжтой.  
 

Бариултай аяга нь аяганаас уухдаа ямар нэгэн юмнаас барьж байх шаардлагатай хүүхдэд 
тустай байдаг.  
 

Ухлаастай аяга нь толгойгоо хойш нь гэдийлгэж биш, толгой болон эрүүгээ урагш нь мөн 
доош нь байрлалтай байж уух шаардлагатай хүүхдүүдэд илүү зохимжтой. Мөн хүүхдийг уухад 
нь туслах асрагчид мөн тустай байдаг. Гарч байгаа шингэний хэмжээг харах боломжтой байдаг 
тул уух хэмжээ болон урсгалын хурдыг тохируулахад тустай байдаг.  

 

Аягыг сонгохдоо тухайн хүүхдийн өвөрмөц мэдрэмж, биеийн 
шаардлаганд нийцсэн халбага сонгох ёстой.  

 
Цаг хугацааны яювцад хүүхдэд аяганы хэлбэрийг сонгохдоо олон төрлийн 

хэлбэртэй аягаар уух боломжоор хангах нь хамгийн сайн шүү. 
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АЯГАНЫ ХЭМЖЭЭ: ТОМ БА ЖИЖИГ  

Аяга нь маш олон хэмжээтэй байдаг. Хүүхэд өөрөө 
бие даан ууж байна уу эсвэл асрагчийн тусламж 
хэрэгтэй байна уу гэдгээс шалтгаалан аяганы 
хэмжээг сонгоно.  

Хүүхдийн хэмжээтэй, жижиг аяга нь асрагчийн 
хувьд ашиглхад түвэгтэй байхад, том хэмжээтэй 
аяга нь өөрөө ууж байгаа хүүхдэд аягаа барих, 
өргөх, ам руугаа чиглүүлэхэд илүү бэрхшээлтэй 
байх талтай.  

 
 

Анхлан хооллогчид тохирмжтой хэмжээтэй аягыг сонго.  

 

АЯГАНЫ МАТЕРИАЛУУД: ШИЛ, ШААЗАН, 
ХУВАНЦАР, ЦААСАН; ХҮНД, ХӨНГӨН 

Аягыг шил, шаазан, хуванцар зэрэг олон төрлийн 
материалаар хийж болно. Хүүхдүүдэд ихэвчлэн өөрийнх нь 
дуртай, эсвэл тодорхой нэг материалаар хийгдсэн байх 
шаардлагатай байдаг.  

Шилэн болон шаазан аяга нь илүү эдэлгээтэй байддаг, 
гэхдээ мэдрэмтгий амтай хүүхдүүдэд хүйтэн, хатуу байдал 
нь дургүйцэх шалтгаан болох тал их. Имй төрлийн аяганууд 
нь барихад хүнд байх, хүүхэд хазвал буйл шүдийг нь гэмтээх 
магадлалтай.  

Хуванцар болон цаасан аяга нь хүүхдэд илүү таатай, 
хөнгөн, барихад амайх боловч, эдэлгээ багатай,  мөн аягаар 
ууж эхэлж байгаа, аяганы амсарыг зууж тогтоох 
шаардлагатай хүүхдүүдэд тогтвор муутай 
байдаг. 

 

 
Асрагч нь аюулгүй, хүүхэд өөрөө хооллоход амар, тухайн хүүхдийн 
өвөрмөц мэдрэмж, биеийн шаардлаганд нийцсэн аяга сонгох ёстой.  
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АЯГЫГ ХЭЗЭЭ ЦЭВЭРЛЭХ БА СОЛИХ ВЭ?  

Шинэ аягыг хэрэглэхээсээ өмнө халуун савантай усанд, эсвэл аяга таваг угаагчинд заавал 
угаана. Мөн хооллолт бүрийн дараа аягаа байнга угаах ёстой. Мөн аяганы элэгдэл, гэмтлийг 
байнга шалгаж байх ёстой. Хүүхдэд аюултай байж болох элэгдэл ихтэй аягыг байнга сольж 
байх шаардлагатай. 

 

Аяга хэрэглэж сурч байгаа хүүхдэд төмөр болон шилэн аяга хэрэглэхээс 
зайлсхий. Ийм аяганууд нь хүүхдийн шүд, буйлыг гэмтээх, аман дотор нь 
эвдрэх, гэмтээх,хүүхдийг мэдрэмтгий болгож аягаар уух талаар сөрөг 
дадлагатай болгох магадлалтай. Хуванцараар хийсэн, зөөлөн, аюулгүй 
аяга ашигла.  

АЯГААР УУЛГАХ ЕРӨНХИЙ ЗААВАР19   
①  Шат 1: Хүүхэд бие махбодийн хувьд бэлэн байдал илэрхийлж (суух, хүзүү толгойгоо 

тэгш байлгах, нас нь тохиромжтой мөн аяганаас уух сонирхолтой байх зэрэг) байвал 
аяга хэрэглэж эхэл.  
 

②  Шат 2: Хэрэв хүүхэд аяганаас уухад бэрхшээлтэй, дургүй байвал аяганы амсар дээрээс 
хүүхдийн өөрийнх нь мэдэх шингэн хоол, эсвэл өтгөрүүлсэн шүүс зэргийг бага 
хэмжээгээр өгч амсуул. Бага хэмжээгээр өгвөл хүүхдэд бага дарамттай байна.  
 

③  Шат 3: Аягыг хүүхдийн нүүрнээс зайтай барьж хүүхдэд аяга болон доторхыг нь харах 
боломж олго. Хүүхдэд аягыг харуулж, хүүхэд идэхэд бэлэн гэдгээ илэрхийлж амаа 
ангайхыг нь хүлээ.  
 

④  Шат 4: Аягыг хүүхдийн доод урууланд хүргэж, бага зэрэг далийлган бага бага 
хэмжээтэйгээр хүүхдийн аманд өг. 
 

⑤  Шат 5: Хүүхэд өөрөө уруул, эрүү, хэлээ ашиглан аяганаас шингэнийг авах оролдлого 
хийх боломж олго.   

 

Бяцхан охин задгай амтай, 
хуванцар аяганаас өөрөө ууж байна.  
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Бяцхан охин тусгай “хамрын 
ухлаастай” аяганас хэрхэн уухыг 

суралцаж байна. 

 

 
 
 
 
 
 
 

o Хэрэв хүүхэд сонирхолгүй, эсвэл анхаарахгүй байвал ам руу нь хүчээр аягаа 
шахаж болохгүй. Энэ нь аягаар уухад дургүй болоход хүргэж болно.  
 

o Хүүхэд амаа ангайсан байхад нь хэлэн дээр нь шингэн асгаж болохгүй. Бид 
ингэж уудаггүй.  
 

o Аягыг хэт өндөр далийлгах, эсвэл хэт хурдан уулгаж болохгүй. Энэ нь хүүхэд 
ууж амжихгүй их хэмээний шингэн хэт хурдан оруулдаг.  
 

o Хүүхдийн уруул болон нүүрнээс шинэгнийг арчиж авах хэрэггүй. Энэ нь хүүхэд 
таагүй байдлаас нь болж дургүй болгоход хүргэж болзошгүй.  

 

Санамж: Хүүхэд аягаа өөрөө барихыг оролдох нь хэвийн зүйл. 
Аягаа ам руугаа чиглүүлэх оролдлого хийлгэ. 

Хүүхэд хооллох үедээ асгаж цутгах нь хэвийн зүйл. Энэ нь тэднийг 
сурахад туслах ажиллагааны нэг л хэсэг. 
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АЯГААР УУЛГАЛТЫН ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД  

(6-9+ САРТАЙ) 
 
 
 

 

Тохиромжтой байрлал 
(хүүхдийн шаардлагад 

нийцсэн) 

o Аюулгүй, тулгууртай, суусан болон босоо байрлалд хооллох үеийн 
байрлалуудын гол элементүүдийг мөрдсөн  

o Хүүхэд болон асрагч тухтай  
o Хүүхэд идэвхитэй, сонирхолтой байх (сэрүүн, аяга руу тэмүүлэх, амааа 

ангайх гэх мэт.) 
o Хүүхэд хооллох явцад тайван байх (уцаарлахгүй байх) 

Тохиромжтой аяга 
(хүүхдийн шаардлагад 

нийцсэн) 

o Аяганы амсар нь хүүхдийн аманд таатай таарах,  

o Хүүхэд аяганаас шингэнийг таатай, хялбар ууж байх – шингэнийг их 
хэмжээгээр асгахгүй байх   

o Хүүхэд аяганы материалд хэт мэдрэмтгий биш, мөн зайлсхийх, хахах, 
зугтаах үйлдэл хийхгүй байх. 

o Аяганы хэлбэр, хэмжээ, жин нь асрагчид таатай, хүүхэд өөрөө барих, 
өргөх, ам руугаа ойртуулахад нь амар байх 

Тохиромжтой хэмнэл 

o Асрагч нь хүүхдэдаяганаас уухад хангалттай хугацаа өгсөний дараа аягаа 
амнаас нь авна.  

o Асрагч нь хүүхдэд ахин шингэн өгөхөөсөө өмнө уусан шингэнээ залгих 
хангалттай хугацаа өгнө.   

o Асрагч нь хүүхдэд нэг удаад нэг балга шингэн өгнө. 

o Хооллоход 30 минут болон түүнээс бага хугацаа зарцуулах 

Тохиромжтой шингэн 

o Хүүхэд эхлэн аяганаас ууж сурч байх үед хүүхдэд өтгөндүү (урсгал арай 
удаан) тарган ундаа эсвэл сүү (хэрэв тохиромжтой бол) зэрэг шингэн өгөх 
хэрэгтэй.  

o Хүүхэд аяганаас уух чадвар нь сайжрахтай хамт аажмаар арай шингэн уух 
зүйл өгч эхэлнэ.  

o Мөн хүүхэд бие даан аяганаас ууж эхэлж байгаа бол арай өтгөндүү уух 
зүйл өгнө.    

o Хэрэв хүүхэд шингэн (урсгал хурдан) уух юм уухад бэрхшээлтэй (ханиах, 
хахах гэх мэт) байгаа шинж илэрвэл арай өтгөн (урсгал удаан) уух зүйл 
өгөх хэрэгтэй.  

Тохиромжой аяганы 
хэмжээ 

o Аягаар ууж сурч байгаа хүүхдэд бага хэмжээгээр нэг балгаар уулгах 
хэрэгтэй. 

o Аягаар уухдаа илүү дадлагатай болсоных нь дараа хүүхдэд том аягаар 
арай том хэмжээтэй балгуулна. 

 
ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД 

 
АМЖИЛТТАЙ  АЯГААР УУЛГАЛТЫН ШИНЖҮҮД 
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ХҮҮХЭД БҮРТ ЗОРИУЛСАН АЯГААР УУЛГАХ 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

зөвлөмж 1: 

 
Хүүхэд болгон ижилхэн аягаар ууж чадахгүй  Тухайн хүүхдийн шаардлага, чадварыг нь бодолцох 
ёстой. Хамгийн тохиромжтой аягыг олоход заримдаа их ажиллагаа шаардагдана. Ердийнхөөрөө 
өсч байгаа хүүхдэд ч заримдаа асрагчийн зүгээс яг тохирсон сонголтыг олтол өөр өөр аягануудыг 
туршиж үзэхийг шаардах нь бий. Яаралгүй, хүүхдийн хариу үйлдэл ямар байгааг ажиглаж, 
шардлагатай үед нь багахан өөрчлөлтүүдийг хий. 

зөвлөмж 2: 

 
Аяга сонгохдоо тухайн хүүхдийн хөгжлийн түвшинг тооцох ёстой. Хүүхдийг аягаар уулга эхлэхдээ 
зөвхөн хүүхдийн насыг бодох ёсгүй. Хүүхэд босоо байрлалд сууж, хүзүү болон толгойгоо сайн 
удирдаж чаддаг байх ёстой. 

зөвлөмж 3: 

 
Аягаар ууж сурахад хугацаа дадлага хэрэгтэй. Аягаар ууж сурах нь хүүхдэд тусгай халамж 
шаардлагатай эсэхээс үл шалтгаалан үе шаттай явагддаг. Сурахын тулд өдөр бүр, тогтмол 
дадлага хийх нь чухал. 

зөвлөмж 4: 

 
Байрлал сайн байх нь нэн чухал. Аяганаас ууж байгаа хүүхдэд хамгийн тохиромжтой аюулгүй 
байрлалыг олох нь нэн чухал. Мөн байрлал тогтвортой байх нь хүүхэд өөрөө аяганаас уухад нь 
хялбар болгоно.  

зөвлөмж 5: 

 
Бага хэмжээгээр аажмаар эхэл. Өгөх шингэнийг бага талдаа байлгаж, удаан хурдтайгаар хоолло—
ялангуяа хүүхэд эхлэн уух гэж байгаа бол. Хурд нь удаан, балгалт нь бага байх тутам хүүхдэд  
залгихад нь хялбар, аюулгүй байх болно. Хүүхдийг аягаар уулгаж эхлэх үед хөхөөр болон угжаар 
хооллолт нь тэдний хоол тэжээлийн үндсэн эх сурвалж хэвээр байна гэдгийг сана. 

зөвлөмж 6: 
 
Хүүхэд эерэг харилцаанд байхдаа хамгийн сайн суралцдаг. Аягаар уулгах үедээ хүүхэдтэй 
эерэгээр харьцаж байх нь хүүхдийн сурах явцад хамгийн тустай байдаг.  

зөвлөмж 7: 

 
Замбараагүй байх нь зүгээр. Аягаар уух нь замбараагүй байх нь бий. Гэхдээ энэ нь хүүхдэд 
шингэн ямар байдгийг мэдрүүлж, өөр төрлийн шингэн туршиж үзэх, өөрөө  аяганаас уухад нь 
бэлдэж өгдөг учраас эрүүл үйлдэл юм.  
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ДҮГНЭЛТҮҮД 

Аягаар уух нь хүүхдийн хувьд маш баяртай зүйл байдаг боловч, заримдаа 
бэрхшээлтэй байх нь бий. Хүүхэд аягаар уухад бэлэн болсоныг мэдэх, мөн тохирох 

аягыг нь олох зэрэг нь хооллолтыг амжилттай тааламжтай болгоход нэн чухал. Аягаар 
уухад бэрхшээлтэй тулгарвал бусдаас тусламж эрэхээ мартав. Өмнө нь таарсан бэрхшээлүүд, 
асуултууд, туршлагаа хуваалцах нь асуудлыг илүү шийдвэрлэх, оновчтой шийдэл олоход 
туслах, мөн хүүхэд болон асрагчийн шаналгааг хөнгөвчлөх зэрэгт туслах ач холбогдолтой.  

 

 
Аягаар уухад бэлэн болох, аягаар уулгаж эхлэх, аягаар уухыг нь дэмжих 

зэрэгтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 2 болон 3-аас харна уу . 

 

 

 




