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9G: ХООЛЛОЛТЫГ ДЭМЖИХ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛС 
 
Таны амьдарч буй орчин тойрноос олж болохуйц хүүхдийн хооллолтыг дэмжих зориулалт бүхий 
зарим нийтлэг эд зүйлсийг жагсаалт байдлаар дор оруулав.  Иймд та эдгээр жагсаалтын дагуу 
хүүхдийн хооллолтыг дэмжих бүтээгдэхүүнийг сонгож болох бөгөөд эдгээрээс санаа авч өөрт 
тохиромжтой шинэ төхөөрөмжийг ч бий болгох боломжтой.  

Хүүхдийн хооллолтыг дэмжих зориулалт бүхий илүү бүтээлч төхөөрөмжүүдийн талаар 
судлахыг хүсвэл хавсралт 9I-с илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүдийг авна уу.  

 

 

ХҮҮХЭД ХООЛЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ 

Хүүхэд хооллохын тулд та заавал ганган чамин төхөөрөмж ашиглах шаардлагагүй. Хамгийн 
чухал зорилго нь хүүхдэд хоол өгөх үндсэн зорилгоо хангаж байх ёстой. Энэхүү хэсэгт бид бүх 
насны хүүхдүүдийг хооллох нийтлэг төхөөрөмжүүд болон тэдгээрийг хэрхэн ашиглахтай 
холбоотой энгийн зөвлөгөөнүүдийг оруулсан болно.  

 

ЛОНХ БУЮУ УГЖНЫ САВ   

ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

①  Угжны савнууд нь 120мл, 180мл, 
270мл, 330мл зэрэг харилцан адилгүй 
олон хэмжээтэй байдаг. Жижиг 
угжнуудын хувьд асран халамжлагч 
болон хүүхдэд барихад илүү эвтэйхэн 
байдаг.  

②  Хүүхэд өдрөөс өдөрт нас нэмж 
томрохын хэрээр тэдний уух шингэний 
хэмжээ ч бас нэмэгддэг бөгөөд энэ үед 
угжны том сав хэрэглэх нь илүү 
тохиромжтой байдаг.  

③  Ам болон тагнайн гажигтай төрсөн 
зарим хүүхдэд зориулсан тусгай 
төрлийн угжнууд байдаг.  
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Дутуу төрсөн хүүхэд 

Дутуу төрсөн хүүхдийн хооллох чадвар муу 
байдаг тул тэднийг удаан гоождог хөхөлттэй 
угжаар хооллох нь тохиромжтой. Иймээс тусгай 
хэрэгцээний угжнуудаас сонголт хийх хэрэгтэй.  

 

 
Уруул болон тагнайн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан дөрвөн төрлийн угж  

o Сэтэрхий уруул, тагнайтай хүүхдэд зориулсан Мийд Жонсоны угж  
o Браун эмчийн тусгай хооллолтын системийн нэг замын тагтай  
o Меделагийн тусгай хэрэгцээт хүүхдийн угж  
o Нэг замын тагтай Пижиэн хооллогч/хөхөлт нь байвал ямар ч лонх буюу угжны савыг 

хэрэглэж болно/.  

СЭТЭРХИЙ УРУУЛ, ТАГНАЙД ЗОРИУЛСАН УГЖ  

Тодорхойлолт: Энэхүү угж нь зөөлөн, шахаж болохуйц 
материалаар хийгдсэн бөгөөд хагархай уруул, тагнайтай 
хүүхдэд илүү тохиромжтой байдаг. Мөн үнийн хувьд ч 
маш хямд байдаг. Хүүхэд хооллогч нь угжны савыг 
шахах байдлаар шингэн хүнсийг хүүхдийн аманд хийнэ. 
Энэ зарчмаар ажиллаж байгаа тул хүүхэд заавал хөхөх 
шаардлагагүй. Учир нь хагархай уруул болон тагнайтай 
хүүхэд нь зарим тохиолдолд хөхөх чадвар огт 
байдаггүй.  

ХЭРЭГЛЭХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД: 

① Саваа дагаж ирдэг урт, шар өнгийн угжны 
хөхөлтийг хэрэглэхгүйгээр зөөлөн, шахагддаг 
хөхөлт хэрэглэнэ.  

② Лонхыг шахах үед доторх шингэн амархан гоожих боловч хэт хурдан гарцтай байж 
болохгүй.  

③ Асрагч нь хүүхэд зөвхөн хөхөж байгаа тохиолдолд угжны савыг шахна. Хүүхэд амьсгал 
авах болон завсарлаж байгаа тохиолдолд угжыг шахахыг хориглоно.  

④ Шахахдаа жигд тогтмол хүчээр шахна. Ингэхдээ 1-2-3 гэсэн дарааллаар 3 тоолно. 2-3 
тоонд шахалтын хүчийг бага зэрэг бууруулна. Хүүхдийн хөхөлтийн явцыг сайтар ажиглаж 
завсарлага авах байдлаар хүүхдийг хооллоно.  

⑤ Угжны сав доторх шингэн хөөсөрч байвал хүүхэд сүүгээ сайн хөхөж байна гэсэн үг юм.  
⑥ Хэтэрхий шахвал шингэний урсгал хурдсаж хүүхэд ханиалгах, цацах зэрэг хүндрэлүүд 

үүсдэг тул шахалтын хүчийг хэт их, хэт бага биш тааруулах хэрэгтэй.  
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Та хүүхдээ хооллохоос өмнө өөрөө хангалттай сайн дадлага хийх нь чухал. Угжны 
саванд ус хийгээд шахаж үзэж шингэний гоожилтын баримжаа 
авна. Үүний дараа та хүүхдийг хооллох хэрэгтэй.  
 

ДОКТОР БРАУНЫ ТУСГАЙ ХООЛЛОЛТЫН СИСТЕМ 

Тодорхойлолт: Энэхүү угжны сав нь нэг замын тагтай бөгөөд сэтэрхий 
уруул болон тагнайтай хүүхдэд илүү тохиромжтой байдаг. Тагны соосго 
буюу хөхөлтийг шингэнээр дүүрэн байлгаж сэтэрхий уруул, тагнайтай 
хүүхдийн хөхөх хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэдэг.  

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА:  

① Соосго буюу хөхөлт нь шингэн агуулдаг /угжны сав руугаа буцаж 
гоождоггүй/ бөгөөд хүүхэд соосгыг хөхөх үед доторх шингэн 
амархан гоожиж гардаг.  

② Хүүхэд өөрөө хөхөлтийн үйл явцыг хянаж, шаардлагатай 
тохиолдолд завсарлага авах байдлаар хөхөх боломжтой байдаг.  

ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАГДСАН УГЖ 

Тодорхойлолт: Энэхүү сав нь сэтэрхий уруул болон тагнайтай хүүхдэд зориулагдсан нэг замын 
хавхлагатай байдаг. Хавхлага нь хөхөлтөнд буюу соосгонд шингэнийг барьж хүүхдийг хөхөх 
шаардлагагүй болгодог. Учир нь сэтэрхий уруул, тагнайтай зарим хүүхдүүд хөхөх чадвар огт 
байдаггүй. Хооллогч нь хүүхдийн хөхөх үйл явцыг дэмжиж угжны савыг бага зэрэг шахаж өгнө. 
Энэхүү угжны соосго нь Ү хэлбэрийн зүсэлттэй байдаг тул ам руу орох шингэний урсгалыг 
өөрчилдөг. Энэ угжны савыг “Хэйбэрмэний угж” ч гэж нэрлэдэг.  

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА:  

① Соосго нь шингэн агуулдаг /угжны сав руугаа буцаж гоождоггүй/ 
бөгөөд хүүхэд соосгыг хөхөх үед доторх шингэн амархан гоожиж 
гардаг.  

② Хүүхэд өөрөө хөхөлтийн үйл явцыг хянаж, шаардлагатай 
тохиолдолд завсарлага авах байдлаар хөхөх боломжтой байдаг.  

③ Хооллогч нь угжны савыг бага зэрэг шахах байдлаар шингэний 
гоожилтыг тохируулах бөгөөд Ү хэлбэрийн зүсэлттэй соосгоны 
байрлалыг өөрчлөх байдлаар хүүхдийг хооллож болно.  

④ Угжны савыг шахах үед шингэний гарц хурдсах боловч хэт хурдан 
байж болохгүй.  

⑤ Хүүхэд зөвхөн хөхөж байгаа тохиолдолд угжны савыг шахаж 
болно. Харин хүүхэд завсарлага авсан болон амьсгал авч байгаа 
үед шахахыг хориглоно.  

⑥ Шахахдаа жигд тогтмол хүчээр шахна. Ингэхдээ 1-2-3 гэсэн 
дарааллаар 3 тоолно. 2-3 тоонд шахалтын хүчийг бага зэрэг 
бууруулна. Хүүхдийн хөхөлтийн явцыг сайтар ажиглаж завсарлага авах байдлаар 
хүүхдийг хооллоно.  

⑦ Угжны байрлалыг түүн дээрх гурван зураасаар баримжаа авч шингэний урсгалыг 
тохируулна. Соосго хүүхдийн аманд орох үед Ү хэлбэрийн зүсэлтийн байрлал 
өөрчлөгдөж шингэний урсгалыг тохируулна.  
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ПИЖИЭН УГЖ 

Тодорхойлолт: Энэхүү сав нь сэтэрхий уруул болон тагнайтай 
хүүхдэд зориулагдсан нэг замын хавхлагатай байдаг. Соосго нь 
хоёр янзын хэмжээтэй байх бөгөөд ямар ч угжны саванд 
хэрэглэж болно. Хавхлага нь соосгонд шингэнийг барьж 
хүүхдийг хөхөх шаардлагагүй болгодог. Учир нь хагархай уруул, 
тагнайтай зарим хүүхдүүд хөхөх чадвар огт байдаггүй. 

ХЭРЭГЛЭХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД :  

① Хоёр өөр төрлийн хэмжээтэй: Жижиг хэмжээтэй соосго 
нь удаан урсгалтай тул төрөөд удаагүй байгаа хүүхдэд хэрэглэхэд тохиромжтой байдааг. 
Харин том хэмжээтэй соосго нь урсацын хэмжээ их бөгөөд хурдан тул 6 сараас дээш 
настай хүүхдэд зориулагдсан.  

② Соосгыг суллах – хурдан урсацтай болно. 
③ Соосгыг чангалах – удаан урсацтай болно.  
④ Соосгоны хаалт нь шингэнийг тогтоон барьж /угжны сав руу буцаж гоожихгүй/ хүүхэд 

хөхөх үйл явцыг харьцангуй амархан болгодог.  
⑤ Хүүхэд хөхөлтийн үйл явцыг өөрөө удирдаж хүссэн үедээ завсарлага авна.  
⑥ Соосго нь зөөлөн хэсгээрээ хүүхдийн хэлэн дээр хатуу хэсгээрээ хүүхдийн буйлан дээр 

байрлана. Агаарын суваг нь соосгоны ирмэг хэсэг рүү ойрхон байрладаг бөгөөд хүүхдийн 
аманд хийхэд илүү эвтэйхэн байдлаар хийгдсэн. Хүүхдийг угжих үед агаарын суваг нь 
хүүхдийн хамран тушаа харалдаа доор байна.  

⑦ Агаарын суваг нь соосгоны ирмэг хэсэгрүү ойрхон байрладаг бөгөөд хүүхдийн аманд 
хийхэд илүү эвтэйхэн байдлаар хийгдсэн. Хүүхдийг угжих үед агаарын суваг нь хүүхдийн 
хамран тушаа харалдаа доор байна.  

СООСГО БУЮУ ХӨХӨЛТҮҮД  
ЗӨВЛӨМЖҮҮД:   

① Соосгоны түвшин (түвшин 1, 2, 3 болон дээшээ г.м) болон урсацын хэмжээ 
/хурдан, удаан болон дунд зэргийн урсацтай/ нь харилцан адилгүй олон 
янз байдаг.  

② Соосгууд нь хэлбэрийн хувьд /урт, богино, өргөн, нарийн г.м/ мөн 
харилцан адилгүй олон янз байдаг. Мөн зарим соосгууд нь зөөлөн болон 
хатуу зэрэг янз бүрийн бүтэцтэй байдаг тул хүүхдийн хэрэгццээнд 
тохируулан сонголтоо хийх нь чухал.  

③ Хэрэглэж буй соосгоны онцлогоос хамаараад шингэний урсацын хэмжээ 
нь мөн харилцан адилгүй байна. Ерөнхийдөө соосгоны түвшин нэмэгдэх 
тусам /соосгон дээрх тоон үзүүлэлт их болно гэсэн үг/ шингэний урсацын 
хэмжээ нэмэгддэг.  

④ Соосго нь зөвхөн тухайн хүүхдийн хэрэгцээ, чадамжинд таарсан байх 
шаардлагатайг анхаарна уу. Зарим хүүхдүүд соосгоны түвшингээ хэсэг 
хугацааны дараа заавал солих шаардлагатай болдог. Харин зарим 
хүүхдэд соосго солих шаардлагагүй.  
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ТАЙВШРУУЛАГЧ/БИНКИ/СААТУУЛАГЧ/ДУУРАЙМАЛ СООСГУУД 
 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД:   

① Хүүхдийг тайвшруулагч соосгууд нь мөн олон 
янз /том, жижиг, ортодонтик г.м/ байдаг. 
Зарим хүүхдүүд зөвхөн тодорхой төрлийн 
тайвшруулагчинд дуртай байдаг. Хэрэв 
тухайн хүүхэд таны өгсөн тайвшруулагч 
соосгыг сонирхохгүй байвал та өөр 
хэлбэрийн соосгыг солиод үзэж болох юм.  

② Хүүхдийг угжаар хооллож байгаад болихдоо 
араас нь тайвшруулагч соосго хөхүүлэх нь 
тэднийг уурлуулахгүй байх хамгийн үр дүнтэй 
арга юм. Мөн хүүхдийг хөхүүлэхийн өмнө 
тайвшруулагч соосго хөхүүлэх нь тэднийг 
сэдэлжүүлж хөхөх үйл явцыг илүү үр дүнтэй болгож өгдөг. Зарим хүүхдүүд угжаа хөхөж 
дуусчихаад уурлах хандлагатай байдаг тул араас нь тайвшруулагч соосго хөхүүлэх нь 
чухал.  

③ Тайвшруулагч соосгыг угжаар хооллож байх дундуур нь болон дараа нь хэрэглэж болно.  
 

ХӨНЖИЛ, АЛЧУУР, ХУВЦАС, ОРООЛТ, ДЭР, 
ЗӨӨЛӨВЧ, ХӨӨСӨНЦӨР  
ЗӨВЛӨМЖ:   

① Хооллох үед нэмэлт асаргаа шаарддаг 0-3 сар хүртэлх настай 
хүүхдийг хөнжил, алчуур, хувцас, ороолт зэргээр өлгийдөж 
болно.  

② Та хүүхдийг тэврэхэд эвтэйхэн байлгах зорилгоор эдгээр 
зүйлсийг хэрэглэх юм. Хооллож буй үед хүүхэд болон асрагч аль 
аль нь тав тухтай мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй бөгөөд эдгээр 
зүйлсийг хэрэглэснээр та өөрчлөлтийг мэдрэх болно.  

③ Хөнжил, алчуур, ороолт, дэр, зөөлөвч, хөөсөнцөр зэргийг 
хэрэглэснээр та хүүхдийг өөрийн гар дээрээ хооллож байгаа үед 
илүү тохиромжтой байрлалд байлгана. Мөн та эдгээрээс гадна 
чихмэл тоглоом, цүнх, хувцас, йогийн хамгаалалт, ном, хайрцаг 
г.м зүйлсийг ашигглаж болно.  

④ Мөн та хөөсөнцөрийг харилцан адилгүй янз бүрийн хэлбэр 
хэмжээтэй зүсэж хуваагаад хооллох үед хүүхдийн байрлалыг 
дэмжих зорилгоор ашиглана. Мөн хүүхдийн байрлалыг 
өндөрсгөх зэрэг зориулалтаар доор нь жийргэвч хийж болно.  
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АЯГА БА ХАЛБАГАНУУД  
ЗӨВЛӨМЖҮҮД :   

① Хэрэглэх аяга болон тавагны маш өргөн сонголтууд байдаг. Зарим хүүхдэд зөвхөн 
тодорхой төрөл, жин, өнгө, гүн, хэмжээ бүхий аяга болон халбаганууд шаардлагатай 
байдаг. Эдгээр аяга халбаганууд нь хүүхдийн хоол унд хэрэглэх явцыг маш хялбарчилж 
өгдөг. Иймд та хүүхдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангаж чадах аяга халбагыг 
сонгох нь чухал. 

ЗАДГАЙ АМТАЙ АЯГА, ТАВАГ БА ТОГТООГЧ  
ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА:   

① Аяга тавагнуудын хувьд ч бас маш олон сонголтууд байдаг. Хэлбэр, хэмжээ, бүтэц, жин, 
гүн, өнгө гэх мэт олон хүчин зүйлсээс хамаараад зарим хүүхдүүд зөвхөн тодорхой 
төрлийн аяга болон тавагнаас илүү сайн хооллодог. Иймд та аяга, таваг сонгохдоо 
хүүхдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хамгийн түрүүнд анхаарч үзэх нь чухал.  

② Ширээ болон тавиур дээр аяга, тавагтай хоол тавихдаа доор нь заавал бүтээлэг дэвсэх 
шаардлагатай. Бүтээлэг нь наалдамхай бөгөөд хөхдөг материалаар хийгдсэн байвал 
хооллох үед аяга, таваг хөдлөж хоол асгарахаас сэргийлэх давуу талтай. Зарим 
хүүхдүүд өнгөлөг, олон янзын зураг, хэлбэр бүхий материалаар хийгдсэн бүтээлгэнд 
илүү дуртай байдаг бөгөөд түүндээ төвлөрч хоолоо сайн иддэг. Харин харааны 
бэрхшээлтэй хүүхдэд хар өнгийн бүтээлэг ширээн дээр дэвсэх нь тэднийг хоол, ундаа 
илүү амархан олоход тустай байдаг.  
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Ширээний бүтээлэг нь хүүхдийг саатуулаах зорилгоос гадна 
өөрийн үүргээ сайн гүйцэтгэдэг байх шаардлагатай. Хүүхдийн 
хэрэгцээ шаардлагаас хамаараад олон янзын материалаар 
хийгдсэн байдаг. Ирмэгтэй бүтээлэг болон аяга таваг баригч нь 
/дунд талын зураг/ харааны бэршээлтэй хүүхдэд хоол, ундаа 
баримжаалж олоход нь илүү тохиромжтой байдаг.  

 

  

Энэхүү тогтоогч нь ёроолдоо наалдуулагчтай бөгөөд ширээ, шал, тавиур 
зэрэг дээр тавихад тохиромжтой. Шинээр анх өөрөө идэж байгаа хүүхдэд 
хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.  
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САНДАЛ, ТАВЦАН БА ШИРЭЭНҮҮД 

 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД :   

① Хүүхэд суулгах олон янзын байрлалууд байдаг.  
② Хүүхэд бүрт зориулагдсан ширээ, сандал гэж байдаггүйг анхаарна уу. Иймд та 

хүүхдийнхээ тусгай хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ширээ, сандалын загварыг өөрчлөх, 
сонгох  зэргээр хүүхдэдээ тохирсон байрлалаар суулгахад нь туслах нь чухал.  

③ Сандалын загвар нь хүүхэд асрагчдаа ч бас тохиромжтой байвал зохино. Асрагч болон 
хүүхэд хоёр бие бие рүүгээ эгц урдаас нь буюу нүдний ижил түвшинд сууж байхаар 
байрлавал илүү тохиромжтой байдаг.  
 

 

 

 

 

  

Ширээ, сандал, тавиуруудын 
хувьд ч мөн олон төрлийн 
сонголтууд байдаг. Та 
хүүхдийн байрлалыг илүү 
тохиромжтой байлгахын 
тулд хөнжил, хөөсөнцөр, 
чихмэл дэр, цүнх зэрэг олон 
төрлийн зүйлсийг хэрэглэж 
ивж эсвэл түшүүлж болно.  

. 
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ШҮДНИЙ СОЙЗНУУД БОЛОН ШҮД УРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТОГЛООМУУД 

 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД :   

① Хүүхдийн эхний шүд ургасан даруйд шүдийг угааж эхлэх хэрэгтэй. Шүд эрүүл байх нь 
амны хөндий цаашилбал бие махбодь эрүүл орших үндэс болдог.  

② Шүд угаах, шүд бэхжүүлэх тоглоомоор тоглуулах зэрэг нь хүүхдийн амны булчингийн 
ажиллагааг эрс сайжруулахаас гадна бат бөх шүдтэй байх маш үр дүнтэй арга болдог.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхдийн тусгай хэрэгцээнээс хамаараад нярайн, бага насны хүүхдийн, электрон 
гэх мэт маш олон төрлийн сойзны сонголтууд байдаг. Хурууны сойзноос (дээд 
дунд талын) нярай, бага насны хүүхдийн (доод дунд ба баруун талын), цахилгаан 
сойз (зүүн талын) хүртэл. Хүүхдийн нас, хэмжээ ба тусгай хэрэгцээний 
шаардлагад нийцэх сойзыг сонгох хэрэгтэй.     
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Шүд бэхжүүлэх тоглоомыг тогтмол 
хэрэглэснээр хүүхдийн амны булчингийн 
ажиллагаа, шүдний бэхжилт, ярих чадвар 
зэрэг хүчин зүйлс эрс сайжирдаг. Мөн 
хүүхдийн шүд шинээр ургаж эхлэх үед маш 
мэдрэмтгий болж эхэлдэг тул энэ үед нь 
тэдэнд шүд бэхжүүлэгч тоглоом өгч 
тоглуулах нь тэдний шүдний ургалт, 
бэхжилтэнд онцгой үр дүн өгдөг.  
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НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛС ХЭРЭГЛЭХ ЖИШЭЭ  
Чихмэл амьтад 

Дэр 
Хөнжил 
Алчуур 

Цэвэрхэн хувцас 
Даавуу 

Хөөсөнцөр 
Жинтүү 

 
⇒ Хүүхдийн байрлалыг дэмжихэд: Хүүхдийг 

хооллох явцад биеийн байрлалыг тааламжтай 
байлгах нэмэлт дэмжлэгүүд 

• Асрагч этгээдийн суудалд  
• Сандал дээр сууж байгаа үед  
• Шалан дээр сууж байгаа үед  

o Тав тухтай байдлыг хангахын тулд: Хүүхэд болон 
асрагчид хооллох үед илүү тохиромжтой биеийн 
байрлал бий болгох зорилготой.  

Тавиур 
Хайрцаг 
Хаалт 
Тоосго 

Ном 
Хавтгай мод 

Хавтгай хавтан /эвлүүлдэг 
модон хавтан/ 

Жижиг хогийн сав 
Хувин 

Гишгүүр 
Дэр 

Олноор нь нааж боосон 
сэтгүүлүүд 

⇒ Байрлал дэмжих зориулалттай. Хүүхдийн хөл, 
гарын байрлалыг дэмжиж таатай нөхцөл бий 
болгох зорилготой.  

• Асрагч этгээдийн суудалд  
• Сандал дээр сууж байгаа үед  
• Шалан дээр сууж байгаа үед  

o Тав тухтай байдлыг хангахын тулд: Хүүхэд болон 
асрагчид хооллох үед илүү тохиромжтой биеийн 
байрлал бий болгох зорилготой.  

⇒ Суух үед: Хүүхдийн хэрэгцээнд тохирох сандал, 
ширээ олдохгүй байгаа тохиолдолд та эдгээр 
зүйлсээс сонгон хэрэглэж болно.  

Гал тогооны бүтээлэг 
Аяга таваг тогтоогч 

Шилэн сав 
Лааз 

Хуванцар савнууд 
Резинэн дугуй болон 

бөмбөгнүүд, жижиг модон 
хэрчмүүд 

Бариулууд 
Үсний боолт 
Резинэн уяа 

⇒ Хоол, ундны зүйлсийг барих, тогтоох 
зориулалттай. Ердийн хооллох ажиллагааг 
дэмжих зориуулалттай  

o Аяга таваг орлуулна  
o Өөрөө хооллох үйл ажиллагааг дэмжинэ. 

Хүүхдэд хэрэглэхэд аль тохиромжтойд нь 
дасгана 

o Аяга, таваг тогтоох зорилгоор эдгээр эд 
зүйлсийг хэрэглэж болно.  

Дэрний уут 
Хөнжил 
Алчуур 
Даавуу 

Хувцаснууд 

⇒ Хүүхдийг өлгийдөх, барих, тэврэх зориулалттай. 
Хүүхдийг тэврэх, өлгийдөх зориулалтаар 
ашиглаж болох нэмэлт эд зүйлсийн сонголтууд  
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