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ЗҮЙЛ 1.6: ХАЛБАГААР ХООЛЛОХЫН ҮНДЭС   
 
ХАЛБАГААР ХООЛЛОЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Халбагаар хооллолт нь хүүхэд хөхөөр эсвэл угжаар хооллолтын дараагийн хооллох шат 
байдаг. Ойролцоогоор 6 сартайгаас нь эхлэн хүүхдийг халбагаар хооллож эхэлдэг. Энэ нас нь 
маш чухал бөгөөд чухам энэ үед хүүхэд толгой, хүзүү, өгзгөндөө арай хүчтэй булчинтай болж, 
суух, зажлууртай хоол идэхэд биеэ хянаж сурсан байдаг. Мөн энэ насандаа хүүхэд ам руугаа 
юм ойртуулахад суралцаж эхэлдэг (“амандаа хийх”), ба орчноо амаараа мэдэрч байдаг. Энэ үе 
нь хүүхдийн хөгжилд маш чухал, сэтгэл хөдөлгөм үе байдаг. 

 
ХАЛБАГААР ХООЛЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ?  
Халбагаар хооллох нь дараах шалтгаанаар ач холбогдолтой:  

①  Энэ нь амаа хөдөлгөх чадвар бий болгох эхний алхам юм.  
②  Энэ нь шинэ бүтцийг мэдрэх боломж олгодог. 
③  Хүүхдин амтлах мэдрэмжийг хөгжүүлдэг. 
④  Аягаар уух, зажлах чадвараа хөгжүүлэхэд нь тусалдаг. 
⑤  Шинэ, хөгжилтэй туршилт болдог бөгөөд хүүхэд болон асрагч хоорондоо харьцах хэлбэр 

болдог. 

 
 

ХАЛБАГААР ХООЛЛОХЫН 
АШИГ ТУС 

 

 
ТАЙЛБАР (ХЭРХЭН ТАНИГДАХ ВЭ)  

 
Амны хөдөлгөөний чадвар  

 

o Хүүхдэд хэрхэн амаа ангайх, хаахыг сургадаг.  
o Хүүхдэд уруулаа ашиглан халбаганаас хоол авахыг заадаг. 
o Хүүхдэд хэлээ ашиглан хоолоо амандаа хөдөлгөхийг заадаг. 

 

Мэдрэхүйн хөгжил  

 

 
o Хүүхдэд амтлах чадварыг нь хөгжүүлэх шинэ, өөр хүнсний амт, 

бүтэц, температур болон зузаан зэргийг мэдрүүлдэг. 

 

 
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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ХАЛБАГААР ХООЛЛОХ ЕРДИЙН ХУГАЦАА: ХАЛБАГААР 
ХООЛЛОЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ШАТУУД9 
Хүүхэд халбагаар хоолож сурах ердийн хугацаа (нас) гэж байдаг. Гэхдээ, хүүхдийг халбагаар 
хооллож эхлэхдээ тухайн хүүхдийн хөгжлийн түвшинг нэн түрүүнд бодолцож үзэх ёстой. Хүүхэд 
тодорхой насанд хүрсэн байж болох боловч халбагаар амжилттай хооллоход хэрэгтэй 
чадвартай байх нь чухал байдаг.  

 
Хүүхэд халбагаар хооллоход бэлэн болсноо, мөн ямар халбага 
хамгийн зохимжтой байгааг өөрсдөө харуулна. 

 
Хүүхэд халбагаар хооллохыг дэмжих хөгжлийн түгээмэл барилууд, мөн энэ нь хэрхэн харагддаг 
талаарх хөгжлийн шатыг доор харуулав. 

 
 
ХӨГЖЛИЙН НАС ХӨГЖЛИЙН УР ЧАДВАР 

2 сартай Гэдсээрээ хэвтэж байхдаа гараа ам руугаа авчирч чадна 

3 сартай Нуруугаараа хэвтэж байхдаа гараа ам руугаа авчирч чадах 

4 сартай Юм барьж байхдаа гараа ам руугаа авчирч чадах 

9 сартай Хүүхэд халбага барьж цохих чадвартай байх 

12-14 сартай Хүүхэд хоолтой халбага ам руугаа авчирч чадах – ам руугаа ойртуулахдаа халбагаа 
эргүүлэх 

15-18 сартай  Хүүхэд халбагаар хоолоо халбагадаж ам руугаа авчирч чадах– бага зэрэг асгах  

24 сартай Гарын алга нь дээш харсан байдлаар хүүхэд халбагаар хооллох чадвартай байх 

31-32 сартай Бага зэрэг асгах боловч хүүхэд өөрөө хооллож чадах 

30-36 сартай Хүүхэд сэрээ ашиглан хоолоо хатгах чадвартай байх  
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Халбагаар хооллож сурахад дадлага, хугацаа шаарддаг. Хүүхэд 
дунджаар 2-3 насандаа халбагаар хооллож бүрэн сурдаг. Энэ нь хүүхэд 
нэлээд хугацааны турш асрагчаасаа тусламж авсаар байна гэсэн үг. 
Тэвчээртэй байгаарай. 

  

ХАЛБАГАНЫ ТӨРЛҮҮД9  
Олон төрлийн хэлбэр, хэмжээ, загвар 
материалтай маш олон төрлийн халбаганууд 
байдаг. Ямар ч төрлийн халбага сонгосон бай, 
тухайн хүүхдийн амны хэмжээ болон хэлбэр, мөн 
хөгжлийн шаардлаганд нийцсэн байх ёстой. 
Асрагч болон хүүхдийн хувьд энэ ялгааг ойлгох нь 
хүүхэд бүрт хамгийн тохиромжтой сонголт хийхэд 
тустай байдаг.  

 
 

 
 
ХАЛБАГАНЫ ХЭЛБЭРҮҮД: ӨРГӨН НАРИЙН, 
ГҮН ЭСВЭЛ ГҮЕХЭН ГЭДЭСТЭЙ ХАЛБАГА 

Халбаганууд нь олон төрлийн хэлбэртэй байдаг ба 
ялангуяа халбаганы хутгах гэдэсний хэмжээ нь 
харилцан адилгүй байдаг. Халбаганууд нь өргөн болон 
нарийн, мөн гүн болон гүехэн гэдэс буюу хутгууртай 
байдаг. Гүн хутгууртай халбаганаас хоолыг салгаж 
авахад илүү ур чадвар шаарддаг. Гүехэн хутгууртай 
халбага нь хичээл зүтгэл их шаардахгүй бөгөөд шинээр 
хооллож эхэлж байгаа эсвэл амны хөгжил султай 
хүүхдүүдэд тустай байдаг. Жишээ нь: Жижиг амтай 
нялх хүүхэд том хүний хэмжээтэй халбагаар (өргөн бас 
гүн) идэхэд бэрхшээлтэй байна. Нарийн бас гүехэн 
хутгууртай халбага нь жижиг аманд нь илүү зохимтой.  

 

 

 

 

 

 

 
Дээд талын зураг (Зүүнээс 

баруун):Нарийн өргөн 3 өөр халбага 
Хажуугийн зураг (Зүүнээс баруун): 

Гүн болон гүехэн гэдэстэй 2 халбага 
 

 Халбага сонгохдоо хутгуур буюу 
гэдэсний нь хэлбэр хүүхдийн амны 
хэмжээ, хэлбэртэй тохирч байх 
ёстойг анхаар. 

 



БҮЛЭГ  1 |  ЗҮЙЛ  1 .6 :  ХАЛБАГААР ХООЛЛОЛТЫН ҮНДЭС  

62 

 

Анхлан хооллож байгаа хүүхдэд хамгийн сайн 
тохиромжтой бариул буюу иштэй халбагыг сонго. 

 

 

 

 

 

 
 

ХАЛБАГАНЫ ХЭМЖЭЭ: УРТ БА БОГИНО ИШТЭЙ  

Хүүхдэд тохирсон хэмжээтэй иштэй халбага сонгох нь тухайн хүүхэд өөрөө хооллож байна уу 
эсвэл асрагч нь хооллож байна уу гэдгээс хамаарна. Жижиг, хүүхдийн хэмжээтэй бариултай 
халбага нь асрагчийн хувьд ашиглахад хэцүү байхад харин урт иштэй халбага нь өөрөө 
хооллож байгаа хүүхдэд ам руугаа чиглүүлэхэд нь бэрхшээлтэй байж болох магадлалтай. 
Хэрэв хооллох үед хүүхэд болон асрагч хоюулаа оролцож байгаа бол өөр өөр халбаганууд 
ашиглах нь зүйтэй.  

 

 
ХАЛБАГАНЫ МАТЕРИАЛУУД: ТӨМӨР БОЛОН 
ХУВАНЦАР; ХҮНД БОЛОН ХӨНГӨН  

Халбагыг өөр төрлийн материалуудаар (төмөр, хуванцар, 
бүрмэл) хийж болно. Хүүхдүүдэд ихэвчлэн өөрийн 
дуртай, эсвэл тодорхой нэг материал шаардлагатай 
байдаг. Төмөр халбага нь илүү эдэлгээтэй ч эмзэг амтай 
хүүхдүүдэд хүйтэн, хатуу байдал нь дургүйцэх шалтгаан 
болох тал их. Мөн төмөр халбага нь барихад хүнд байх, 
хүүхэд хазвал буйл шүдийг нь гэмтээх магадлалтай. 
Хуванцар халбага нь хүүхдэд илүү тухтай, барихад 
хөнгөн байх хэдий ч эдэлгээ багатай байдаг. Мөн чанга 
хаздаг хүүхдэд аюултай байх магадлалтай. Бүрмэл 
хутгууртай халбага нь хазах хандлагатай, эсвэл маш 
мэдрэмтгий хүүхдүүдэд тустай. 

 
 

 

Асрагч нь аюулгүй, хүүхэд өөрөө хооллоход амар, тухайн хүүхдийн 
өвөрмөц мэдрэмж, биеийн шаардлаганд нийцсэн халбага сонгох 
ёстой. 

ХАЛБАГЫГ ХЭЗЭЭ ЦЭВЭРЛЭХ БОЛОН СОЛИХ ВЭ? 

Халбагыг хэрэглэхээсээ өмнө халуун савантай усанд, эсвэл аяга таваг угаагчинд байнга угаах 
ёстой. Хооллох бүртээ дууссаныхаа дараа халбагаа заавал угаах ёстой. Элэгдсэн, эсвэл хүүхэд 
гэмтээх магадлалтай болсон байвал халбагаа соль. 
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ХАЛБАГААР ХООЛЛОХ ЕРӨНХИЙ ЗААВРУУД19   

o Шат 1: Хүүхэд бие махбодийн хувьд бэлэн байдал илэрхийлж (суух, хүзүү толгойгоо 

тэгш байлгах, нас нь тохиромжтой мөн хатуу хоол идэх сонирхолтой байх зэрэг) байвал 

халбагаар хооллож эхэл.  

o Шат 2: Хэрэв халбагаар хооллоход хэцүү, хүүхэд дургүйцээд байвал соосог, эсвэл 

хуруугаараа хоол амтлуул.  

o Шат 3: Халбагыг хүүхдийн нүүрнээс 25-30 см (10-12 инч) зайтай барь. Хүүхдэд 

халбагыг харуулж, хүүхэд идэхэд бэлэн гэдгээ илэрхийлж амаа ангайхыг нь хүлээ.  

o Шат 4: Халбагыг хүүхдийн доод урууланд хүргэж хүүхдээр халбаганаас хоолоо сорж 

авахуул.  

o Шат 5: Халбагыг хүүхдийн хэлний дунд хэсэгт байрлуул.  

o Шат 6: Хүүхдийг халбаганаас уруулаараа хоолоо авахаар оролдлого хийлгэ. Эсвэл 

халбагыг шууд хүүхдийн амнаас нь ав.  

 

 

 

 

 

 

 

Бяцхан хүүхдүүд өөрийнх нь жижигхэн 
ам болон гарт нь таарсан халбагаар 
хооллох дуртай байдаг. Зөв халбагыг 
нь өгсөн бол өөрийгөө хооллоход нь 
амархан байдаг. 
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Халбагаар хооллох буруу (зүүн) болон зөв (баруун) арга техникүүд 

 

o Хэрэв хүүхэд сонирхолгүй, эсвэл анхаарахгүй байвал ам руу нь хүчээр халбагаа 
оруулж болохгүй. Энэ нь хоолонд дургүй болоход хүргэж болно.  

o Хоолыг хүүхдийн амны дээд хэсэгт нь оруулж, дээд уруул, эсвэл буйлаар нь 
хусаж авч болохгүй. Хоол энэ замаар ордоггүй. Энэ нь хүүхэд уруул болон хэл 
хацраа ашиглан хооллоо өөрөө авч идэх зэрэг идэвхтэй байх боломж 
олгодоггүй.  

o Халбагыг хүүхдийн аманд гүн оруулж болохгүй. Энэ нь хүүхэд хахах, бөөлжихөд 
хүргэж болно.   

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 САНАМЖ 

o Хүүхэд халбага барихаар оролдож байх нь ердийн зүйл. Хүүхдийг халбагаа ам руугаа 
чиглүүлэхийг оролдохыг нь зөвшөөр.  

o Хооллох үед хүүхэд асгаж цутгах нь хэвийн зүйл! Дараа нь цэвэрлэхэд л болно.  
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ХАЛБАГААР ХООЛЛОЛТЫН ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД  
 

 

Тохиромжтой байрлал 
(хүүхдийн шаардлагад 

нийцсэн) 

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

o Хүүхэд болон асрагч тухтай  
o Хүүхэд идэвхитэй, сонирхолтой байх (сэрүүн, халбагыг барих гэх, амааа ангайх 

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

 

Тохиромжтой халбага 
(хүүхдийн шаардлагад 

нийцсэн) 

o Халбаганы хутгуур нь хүүхдийн аманд таарсан, тааламжтай байх 
o Хүүхэд халбаганаас хоолыг хялбар, таатай авах – халбаган дээр хоол их 

хэмжээгээр үлдэхгүй байх  
o Хүүхэд халбаганы материалд хэт мэдрэмтгий биш, мөн зайлсхийх, хахах, 

зугтаах үйлдэл хийхгүй байх. 
o Халбаганы бариул болон жин нь асрагчид таатай, хүүхэд өөрөө хоолож эхлэх 

үед барих, халбагадах, өргөх, ам руугаа ойртуулахад  нь хялбар байх 

Тохиромжтой хэмнэл 

o Асрагч нь хүүхдэд халбаганаас хоолоо авахад хангалттай хугацаа өгсөний 
дараа халбагаа авна. 

o Асрагч нь хүүхдэд ахин хоол өгөхөөсөө өмнө хоолоо залгих хангалттай хугацаа 
өгнө.   

o Хооллоход 30 минут болон түүнээс бага хугацаа зарцуулах 

Тохиромжтой хоол 

o Хүүхэд халбагаар хооллож эхлэх үед хоолыг нь шингэлж өгөх  
o Халбагаар идэхдээ илүү дадлагатай болох үед нь аажмаар өөр хоол өгөх  
o Хүүхэд халбагаар өөрөө хооллож эхлэх үед халбаганд наалддаг хоол өгөх   

Тохиромжой хазах 
хэмжээ 

o Хүүхэд халбагаар хооллож эхлэх үед бага хэмжээгээр өгнө (идэх бүрт нь ½ 
халбага хэмжээтэй өгөх) 

o Халбагаар идэх илүү дадлагатай болонгуут нь аажмаар арай том хэмжээтэй 
хоол өгч эхэлнэ.  

 
 
 

 
ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД 

 
АМЖИЛТТАЙ ХАЛБАГААР ХООЛЛОЛТЫН ШИНЖҮҮД 
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ХҮҮХЭД БҮРТ ЗОРИУЛСАН ХАЛБАГААР 
ХООЛЛОХ ЗӨВЛӨМЖ  
 

 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 

 
Хүүхэд болгон ижилхэн халбагаар хооллож чадахгүй, тухайн хүүхдийн шаардлагыг нь бодолцох 
ёстой. Хамгийн тохиромжтой халбагыг олоход заримдаа их ажиллагаа шаардагдана. Ердийнхөөрөө 
өсч байгаа хүүхдэд ч заримдаа асрагчийн зүгээс яг тохирсон сонголтыг олтол өөр өөр халбагануудыг 
туршиж үзэхийг шаардах нь бий. Аажим турш, хүүхдийн хариу үйлдэл ямар байгааг ажиглаж, 
шардлагатай үед нь багахан өөрчлөлтүүдийг хий.  

ЗӨВЛӨМЖ 2: 

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

ЗӨВЛӨМЖ 3: 

 
Халбагаар идэж сурахад хугацаа дадлага хэрэгтэй. Халбагаар идэж сурах нь хүүхдэд тусгай халамж 
шаардлагатай эсэхээс үл шалтгаалан үе шаттай явагддаг. Сурахын тулд өдөр бүр, тогтмол 
(заримдаа замбараагүй) дадлага хийх нь чухал.  

ЗӨВЛӨМЖ 4: 

 
Хамгийн гол нь Байрлал сайн байх. Халбагаар хооллож байгаа хүүхдэд хамгийн тохиромжтой 
аюулгүй байрлалыг олох нь нэн чухал. Мөн байрлал тогтвортой байх нь хүүхэд өөрөө хооллоход нь 
хялбар болгоно. 
 

ЗӨВЛӨМЖ 5: 

Бага хэмжээгээр аажмаар эхэл. Өгөх хэмжээг бага талдаа байлгаж, удаан хурдтайгаар хоолло—
ялангуяа хүүхдэд халбагаар эхлэн хооллох гэж байгаа бол. Хурд нь удаан, өгөх хоолны хэмжээ нь 
бага байх тутам хүүхдэд идэж залгихад нь хялбар, аюулгүй байх болно. Хүүхдийг халбагаар эхлэн 
хооллож байх 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. Халбагаар хооллох үедээ хүүхэдтэй 
эерэгээр харьцаж байх нь хүүхдийн сурах явцад хамгийн тустай байдаг.  

ЗӨВЛӨМЖ 7: 
Замбараагүй байх нь зүгээр. Халбагаар хооллох нь замбараагүй байх нь бий. Гэхдээ энэ нь хүүхдэд 
хоолыг мэдрэхийг зааж, хоол туршиж үзэх, өөрөө  хооллоход нь бэлдэж өгдөг учраас эрүүл үйлдэл 
юм.   
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ДҮГНЭЛТҮҮД 
Халбагаар хооллох нь хүүхэд анхлан хатуу хоол идэх боломж нь байдаг. Идэх нь 
хүүхдийн мэдрэмжинд баялаг туршлага болох бөгөөд анхны амт, үнэр, хоолонд 

хүрэх зэрэг нь хүүхдийн хувьд маш их баяртай зүйл байдаг. Хүүхэд халбагаар 
хооллоход бэлэн болсоныг мэдэх, мөн тохирох халбагыг нь олох зэрэг нь хооллолтыг 

амжилттай тааламжтай болгоход нэн чухал. Халбагаар хооллоход 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. 

 

Халбагаар хооллоход бэлэн болсон эсэх, халбагаар хооллож эхлэх, үүнийг нь 
урамшуулах талаар Бүлэг 2 болон 3-аас мөн Хавсралтууд 9H болон 9L3-аас 

харна уу. 

 




