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Зүүн талын зураг: Хүүхдийн байрлалыг 
том сандал дээр эвтэйхэн байлгахын 
тулд хөнжил, чихмэл тоглоом зэргийг 
ашиглажээ.  

 
Баруун талын зураг: Сандал дээр 
сууж буй хүүхдийн байрлалыг 
дэмжихийн тулд хөлөн доор нь 
жинтүү тавьж өгсөн байна.  

9I: СУУДАЛ, БАЙРЛУУЛАХ ХЭРЭГСЛИЙГ БҮТЭЭЛЧЭЭР БИЙ 
БОЛГОЖ АШИГЛАХ НЬ 

 
Хүүхэд өдрөөс өдөрт байнга өсч том болохын хэрээр тэдний хэрэгцээ шаардлага ч бас хамт 
өөрчлөгдөж байдаг. Тусгай зориулалтын сандал буюу суудал болон хооллох зориулалтын 
төхөөрөмжүүд нь үнэтэй байдаг тул тэр бүр эцэг эхчүүд авах боломж хомс байдаг. Тиймээс 
сайтар бодож боловсруулсаны үндсэн дээр хүүхдийн хооллох хэрэгцээг хангах 
төхөөрөмжүүдийг аль болох бүтээлч байдлаар шийдэх нь чухал.  

Дэлхий нийтэд өргөн тархсан хооллох үеийн хэрэгслүүдийн шийдлийг та бүхэнд дараах 
байдлаар танилцуулж байна. Гэвч энд бүх жагсаалтыг оруулаагүй болохыг анхаарна уу. Энэ 
бол та бүхний дараа дараагийн судалгаа, шийдэлд зөвхөн санаа өгөх төдий жагсаалт болно.  

 
БАЙРЛАЛ:  Хүүхдийг хооллоход зайлшгүй анхаарах шаардлагатай хамгийн чухал зүйл бол 
тэдэнд эвтэйхэн байрлалыг бий болгох явдал юм. Аюулгүй, зөв байрлал нь хүүхдийн 
хооллолтыг дэмжих хамгийн чухал хүчин зүйл болдог. Байрлалтай холбоотой үүсдэг нийтлэг 
асуудалууд болон тэдэнд туслах зарим нэг бүтээлч санаануудыг та бүхэнд үүгээр дамжуулан 
танилцуулж байгааг хүлээн авна уу.  

 
САНДАЛ НЬ ХҮҮХДЭД ХЭТ ТОМДСОН БАЙХ  

Хэрэв сандал нь хүүхдэд хэт томдсон байвал тэд хангалттай түшлэг, дэмжлэгийг авч чаддаггүй. 
Иймээс та  хүүхдээ хойшоо түшлэгээ эвтэйхэн налж чадаж байгаа эсэхийг юуны өмнө анхаарах 
нь чухал. Мөн сандалын хоёр хажуугийн түшлэгийн хэсгээс ч бас ямар нэгэн хүндрэлгүйгээр 
дэмжлэг авч байвал зохино. Сандал нь хэт том байвал та хөнжил зэрэг зүйлсийг ашиглан 
хүүхдийн бие болон сандал хооронд байрлуулж түшлэг налуурыг бий болгож болно. Мөн 
дараах зүйлсийг ашиглахад тохиромжтой.  

⇒ Дэр  
⇒ Жинтүү  
⇒ Хөөсөнцөр  

 

⇒ Чихмэл тоглоом, амьтан  
⇒ Алчуур  
⇒ Хөнжил  
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Дээд талын зураг: Хүүхдийн байрлалыг зөв 
байлгахын тул даавууны өөдсөөр уяа хийж 

бүсэлхийгээр ороон сандалд зөв байрлалаар 
суулгажээ. 

 

 

Зүүн талын зураг: Хүүхэд сандал дээрээс гулсаж 
унахаас сэргийлж халаадны бүсээр сандалтай уяж 
бэхлэжээ.  

  

ХҮҮХЭД САНДАЛНААС УНАХ  

Хүүхэд сандал дээр сууж байхдаа хоёр тал руугаа давж унах, урагшаа тонгорцоглож болон 
гулсаж унах зэрэг эрсдэлүүд учирч болдог. Иймээс та тэдний аюулгүй байдлыг хангахын тулд 
аль болох босоо, эвтэйхэн, аюулгүй байрлалаар суулгах хэрэгтэй. Энэ нь тэдний хооллолтонд 
маш чухал болохыг анхаарна уу. Та хүүхэд болон сандал хоорондын зайд зөөлөвч хийж 
тэднийг аль болох эгцхэн байрлалаар суулгаад хүүхдийн бэлхүүсээр сандалд бэхэлсэн 
зориулалтын уяаг татаж уяна. Бүслүүрийн зарим боломжит хувилбаруудыг дараах байдлаар 
танилцуулж байна.  

Бүс бүслүүр нь дараах материалаар хийгдсэн байна: 

⇒ Урт ороолт  
⇒ Алчуур  
⇒ Хөнжил  
⇒ Даавуу  
⇒ Тууз  
⇒ Уяа, оосор   
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ХҮҮХДИЙН ХӨЛ ШАЛ БА САНДЛЫН ГИШГҮҮР ДЭЭР ХҮРЭХГҮЙ БАЙХ   

Хүүхэд хооллож байх үедээ хөлний улаар бүтэн гишгэснээр бат суурьтай, аюулгүй байдлыг 
мэдэрч байх хэрэгтэй. Хэрэв хүүхэд хооллож байх үед хөл нь савлагаатай, газарт хүрэхгүй 
байгаа мэдрэмж төрвөл айж сандраад хоолоо сайн идэж чаддаггүй тул тэдний байрлалыг аль 
болох тогтвортой байдлаар бэлдэж өгөх хэрэгтэй. Иймд хүүхдийн хөлийн тулгуур тохиргоотой 
сандлыг хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй. Гэвч ийм төрлийн сандал олоход тийм ч амар байдаггүй. 
Харин та хүүхдийнхээ хөлөн доор тулгуурлах зүйлсийг өөрөө тохируулан хийж болно. Хөлийн 
тавиур, тулгуурын зориулалтаар ашиглаж болох зарим сонголтуудыг та бүхэнд танилцуулж 
байна.  

⇒ Хавтгай моднууд  
⇒ Хайрцаг 
⇒ Савнууд  
⇒ Олноор нь боож бэхлэсэн сэтгүүл, модон хавтан, хөөсөнцөр зөөлөвч, бусад нимгэн хатуу 

материалууд  
o Ингэхдээ тухайн тулгуур материалын өндрийг сандлаас унжиж буй хүүхдийн 

хөлний зайд тааруулж хэмжилт хийсний дараа боож бэхлэх нь илүү тогтвортой 
тулгуур болж чаддаг.  

⇒ Богино багаж хэрэгсэлүүд  
⇒ Хогийн сав  
⇒ Угаалгын хувцас хийдэг сагснууд  
⇒  Асран хамгаалагч өөрөө хөлөө тулгуур болгон тавьж болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эвлүүлдэг тоглоомын модон хавтанг 
эвдэрхий тэргэнцэрт нааж бэхлэн хөлийн 
гишгүүр хийсэн байдал.  

 
Өндөр сандал дээр сууж буй хүүхдэд жижиг 
ширээ болон дэр ашиглан хөлийн гишгүүр 

бэлтгэсэн байдал.  
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ХҮҮХДИЙН ӨВДӨГ ХООРОНДЫН ЗАЙ ХЭТ ХОЛ, ЭСВЭЛ ХЭТ ОЙР БАЙРЛАХ  

Өвдөгний байрлал эвгүй байх нь хүүхдийг зөв байрлалаар суухад нь ихээхэн хүндрэл 
учруулдаг. Зориулалтын сандлууд дундаа хөл тусгаарлагчтай байдаг бөгөөд энэ нь хүүхдийн 
хөлийг зөв байрлалтай байлгахад нь тусладаг. Гэвч яг ийм зориулалтын сандал олоход 
амаргүй байдаг тул та өөрт байгаа сандлыг өөрчлөн өвдөгний байрлал дэмжигч хийж болно. 
Зарим нэгэн боломжит хувилбуруудыг танд дараах байдлаар танилцуулж байна.  

⇒ Сандалд тусгаарлагч бэхлэх  
o Тусгаарлагч тогтоох хэсэгт нүх өрөмдөж гаргана.  
o Үүнийг мэргэжлийн мужаанаар гүйцэтгүүлнэ  

⇒ Хүүхдийн өвдөг хооронд болон гадна талаар нь алчуур ороож хийнэ.  
⇒ Мөн хүүхдийн өвдөг хооронд болон гадна талаар чихмэл тоглоом хийж болно.  
⇒ Хүүхдийн өвдөг хооронд болон гадна  талаар хөөсөнөр хийж өгч болно.  

o Цэвэрлэхэд хялбар байлгах зорилгоор даавуу болон дэрний уутаар гадуур нь 
бүрж болно.   

 
 

 
 

 

 

 
Зүүн зураг: Асрагч хүүхдийн өвдөгт зөөлөвчтэй ивүүр хийсэн нь хүүхдийг 
хооллох үед тав тухтай байрлалтай байхыг дэмжиж байна. 

Баруун зураг: Асрагч нар хүүхдийн өвдөгний хооронд хөөсөнцөр хийсэн 
байна. 
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ХҮҮХДИЙН ТОЛГОЙГ ТУЛЖ ТҮШЭЭГҮЙ ҮЕД  

Хүүхдийг хооллож байх үед тэдний биеийн байрлал эгц, нүүр нь урагшаа харсан, эрүүний 
байрлал бага зэрэг доошоо байвал зохино. Харин зарим хүүхэд энэхүү байрлалыг авахад 
хүндрэлтэй байдаг. Иймээс яг таарсан зориулалтын сандал хийж өгвөл тэд энэ байрлалд байж 
тав тухыг болон аюулгүй мэдрэмжийг авч чаддаг.  

Гэвч яг ийм зориулалтын сандал олоход амаргүй байдаг тул толгойн түшлэгтэй сандал өөрөө 
хийж өгөх нь тэднийг зөв байрлалаар хооллоход эерэг нөлөө үзүүлдэг. Толгойн түшлэг хэрхэн 
хийх талаар зарим нэг санаануудыг дараах байдлаар танилцуулж байна.  

⇒ Хүүхдийг хүзүүг тойруулан ороосон алчуур, хөнжил , резинэн материал зэргийг 
байрлуулж болно.  

⇒ Аялалын дэр ашиглах  
⇒ Асран халамжлагч нь хүүхдийн толгой, хүзүүг өөрийнхөө гараар түших байдлаар 

дэмжлэг үзүүлж болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зүүн дээд зураг: Алчуур болон үсний боолт ашиглан 
толгой, хүзүүний түшлэг хийсэн байдал  

Баруун дээд зураг: Аялалын дэр ашиглан ашиглан 
толгой, хүзүүний түшлэг хийсэн байдал.  

Зүүн доод зураг: Хөнжил ашиглан биеийг нь ороох 
байдлаар ашиглан толгой, хүзүүний түшлэг хийсэн 
байдал.  
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Хүүхдийн толгойд түшлэг хийхэд хориглох зүйлс:  

Ø Хүүхдийн толгойг хойш нь хүчээр түлхэх  
Ø Гараа хүүхдийн дух болон нүүрэн дээр байрлуулах  
Ø Хүүхдийн толгойг хүчээр байрлуулах  

 

ХҮҮХДИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН САНДАЛ ОЛДОХГҮЙ ҮЕД  

Хүүхэд бүрийн хэрэгцээ шаардлагад яг тохирсон сандал олно гэдэг мэдээж хэрэг амаргүй 
байдаг. Хэдийгээр сандалд зарим өөрчлөлтүүдийг хийсэн ч хүүхдэд бас л сайн тохирч өгөхгүй 
байх тохиолдолд цөөнгүй бий. Иймээс өөрт байгаа сандалаа хэрхэн ашиглахтай холбоотой 
зарим зөвлөгөөг дараах байдлаар хүргүүлж байна.  

⇒ Орон нутгийн мужаанууд болон иргэдийн тусламжтайгаар зориулалтын сандал, ширээ, 
тавиурууд хийх  

⇒ Ямар нэгэн хог агуулах зориулалтай тусгаарлагч бүхий сандал тохиромжгүй байдаг.  
o Сандалын хажууд зүсэлт хийж зориулалтын зөөлөвч оруулж өгнө.  

⇒ Ямар нэгэн сав, тусгаарлагчгүй энгийн бүтэцтэй, ширээ, сандал, тавиур хийх  
o Хавтгай карт хийх савыг зүсэж скоч зэрэг наалтаар нааж бэхлэх  
o Сүүний болон бусад зориулалтын савыг цуглуулж нийлүүлж наах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүүний сав болон скоч ашиглан хэрхэн сандал 
хийснийг эндээс харж болно.  
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Хүүхдийн гаранд туузан уяагаар халбагыг 
нь бэхлэсэн байдал 

ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХ: Хүүхдийг өөрөө хооллож сургах нь тэдний өсөлт хөгжил 
болон амьдралдаа эзэмшвэл зохих чухал ур чадваруудын нэг яах аргагүй мөн билээ. Ингэснээр 
хүүхэд бие даасан байдалд илүү суралцаж бусдад төвөг болох нь багасдаг. Гэвч аяга, халбага 
хэрэглэж сурна гэдэг хүүхэд бүрт тийм ч амархан байдаггүй. Өөрөө хооллож сурах үед 
тохиолддог нийтлэг асуудалууд болон тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зарим 
санаануудыг дараах байдлаар танилцуулж байна.  

ХҮҮХЭД АЯГА, ХАЛБАГАА ӨӨРӨӨ БАРЬЖ ЧАДАХГҮЙ  БОЛОН АМАА ХӨДӨЛГӨХ 
БЭРХШЭЭЛТЭЙ БАЙХ ҮЕД   

Зарим хүүхдүүд гараа сайтар хөдөлгөж чадахгүй, юм атгах, барих, хоол халбагадах зэрэг 
хөдөлгөөнүүдийг хийх чадамжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд тэд аягаа ч атгаж чаддаггүй. Харин та 
хүүхэдтэй тулж ажилласнаар тэднийг эдгээр үйлдлийг хийж сурахад нь тусалж чадна. Танд 
хэрэг болох доорх санаануудыг танилцуулж байна.  

⇒ Хүүхдийн гарыг резинэн уяа, үсний боолт зэргээр тухайн хэрэгсэлтэй уяж бэхлэх  
⇒ Хэрэглэж буй эд зүйлсийг барихад хялбар болгох зорилгоор резинэн дугуй, мод, 

теннисний бөмбөг зэргийг бэхлэж уях  
⇒ Өөрөө хооллох үйл явцыг хялбарчлах зорилгоор халбага зэрэг хэрэгслүүдийн бариулыг 

нугалж өгөх  
⇒ Хуванцар аяга болон лонхыг зүсэлт хийж хялбарчлах  
⇒ Гарт атгах хэсэгт нь мод, хуванцар, хөөсөнцөр зэргийг бэхлэх  
⇒ Орон нутгийн түншүүд болон мужаанууд, иргэдийн оролцоотойгоор аяганд нэмэлт 

бариул бэхлэх  
 

Хүүхдийн хөдөлгөөн болон хүч чадлыг сайтар ажиглаж тэдэнд тохирох 
аргачлалуудыг боловсруулна.  

Бид бүтээлч сэтгэлгээгээр дамжуулан хүүхдийн ур чадвар, өсөлт хөгжил, 
бие даасан байдлыг сайжруулж чадна.  

 




