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ЗҮЙЛ 1.8: ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛОХЫН ҮНДЭС 

ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Хүүхэд өөрөө хуруугаараа, хоолны хэрэгслээр, аяга ашиглан өөрийгөө хооллохыг хэлнэ. Энэ нь 
хүүхэд тавганаас хоолоо, аяга савнаас шингэнийг өөрийн ам руугаа авчрах, байрлуулах процесс 
юм. Хүүхэд ихэчлэн биет хоол идэж эхлэх 6-7 сартайгаасаа эхлэн хуруугаа ашиглан гараараа 
хоолоо барих сонирхол ихсэж ирдэг. 12-14 сартайгаасаа эхлэн хүүхэд өөрсдөө халбага аяга 
ашиглан, өөрийгөө хооллоход илүү идэвхитэй оролцож эхэлдэг. Өөрийгөө хооллох аргаас 
шалтгаалахгүйгээр хүүхдэд зөвв цагт нь энэ арга барилыг танилцуулбал хүүхэд өөрсдийнх нь 
амьдралын туршид хэрэглэх энэ чухал арга барилыг сурч чадна. 

ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ? 

Өөрийгөө хооллож сурах нь хүүхдийн амьдралд сонирхолтой, урам өгсөн цаг байдаг. Энэ нь 
мөн хүүхдийн хөгжилд олон талаар эерэгээр нөлөөлөх чухал арга барил юм. 

Өөрийгөө хооллох нь дараах ач холбогдолтой: 
① Хүүхэд шинэ бүтэц, температур зэрэг шинэ мэдрэмжийг мэдэрдэг. 

② Хуруу, гараа илүү нарийн төвөгтэй хөдөлгөөнд ашиглах арга барил эзэмшихэд тустай. 

③ Хүүхдэд биеэ даасан, өөртөө итгэлтэй мэдрэмж төрүүлдэг. 

④ Хүүхдэд өөрөө өлсөх эсвэл цадах мэдрэмжийг ойлгоход нь тусалдаг. 

⑤ Хүүхэд болон асрагчид тааламжтай, урамтай туршилт байдаг. 

 
 
ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХЫН АШИГ 
 

 

Хөдөлгөөний арга барил сайн 

 
o Хүүхдэд хуруу гараа ашиглан хоол, хоолны хэрэгсэл, 

аяга зэргийг барихыг сургадаг. 
o Хүүхдэд өөр өөр хэмжээтэй хоол, юмсыг хэрхэн авах, 

барихыг заадаг. 
o Хүүхдэд хоол, хоолны хэрэгсэл, аяга зэргийг ам руугаа 

ойртуулж сурахад тусална. 

Мэдрэхүйн хөгжил o 

o 

 

ТАЙЛБАР  (ХЭРХЭН ИЛРЭХ ВЭ) 
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Хүүхдэд хоолны шинэ бүтэц, температур, өтгөн зэргийг мэдрэх 
боломж олгодог. 
Хүүхэд эхлээд хоолонд хүрсэнийхээ дараа шинэ хүнсийг   
идэхэд илүү таатай байхад бэлддэг.  
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Харилцаа, хэл яриа o Асрагчтайгаа үр дүнтэй харилцаа үүсгэх боломжийг 
бүрдүүлдэг. 

o Хооллох үед нийгмийн харилцаа үүсгэхэд хүүхдийг бэлддэг: 
гар угаах, хооллохоор суух, өөртөө болон бусдад үйлчлэх, 
шингэн хийх, халбагадах, хэл яриагаа ашигалх, зааврыг 
дагах гэх мэт. 

Бие даасан, итгэлтэй байдал o Хүүхдэд даалгаврыг бие даан гүйцэтгэх боломж өгдөг бөгөөд 
энэ нь хүүхдийн тархины хөгжилд тустай 

o Хүүхдэд хооллох үедээ тааламжтай, хоолондоо дуртай 
байхад нь туслах ашигтай туршилт болдог. 

Өөрийнхөө тухай мэдэх o Хүүхдэд өөрийнхөө биеийг чагнаж, өлссөн эсвэл 
цатгалан байгаагаа мэдрэх боломж олгодог. 

o Хүүхдэд юм идэх, шингэн уух үедээ багаар хазах, удаан уух, 
хоолоо зажлах зэрэг зүйлүүдийг заадаг. 

Хэсэг хүүхдүүд 
өдрийн цайгаараа 
өөрсдөө баяртайгаар 
хооллож байна. 

Санамж: Өөрийгөө хооллох нь илүү ажиллагаа шаарддаггүй. Хүүхэд өөрөө 
хооллож сурвал асрагчдын ажлын ачааллыг бууруулдаг. 

ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХ ЕРДИЙН ХУГАЦАА: ӨӨРИЙГӨӨ 
ХООЛЛОХ ХӨГЖЛИЙН ШАТУУД 9 

6-7 сартайгаасаа эхлэн хүүхэд гар, хоолны хэрэгсэл, аяга зэргийг ашиглан өөрийгөө хооллож 
сурах ердийн нас байдаг. Гэсэн хэдий ч, асрагч нарын хувьд хүүхдэд өөрийгөө хооллохыг 
танилцуулахдаа тухайн хүүхдийн зөвхөн насыг биш, хөгжлийн түвшинг заавал бодолцож үзэх 
ёстой. 
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Хүүхэд тодорхой насанд хүрсэн байж болох хэдий ч хүүхэд өөрөө амжилттай хооллож 
эхлэхээсээ өмнө шаардлагатай барилыг сурсан байх нь илүү чухал. 

Хүүхэд гар, хоолны хэрэгсэл, аяга ашиглан өөрийгөө хооллож сурах процессыг дэмжих, мөн энэ нь 
мэдэгдэж эхлэх хөгжлийн насыг харуулсан хөгжлийн ердийн арга барилыг доор үзүүлэв. 
. 

ХӨГЖЛИЙН НАС ХӨГЖЛИЙН ЧАДВАР 

2-3 сартай Хүүхэд гэдэс, нуруугаараа хэвтэж байхдаа гараа ам руугааавчирч чадна. 

3-4 сартай Хүүхэд хөх болон/эсвэл угжийг таньдаг байна. 

4 сартай Юм барьж байхдаа ам руугаа орйтуулж чадна. 

5 сартай Нэг, эсвэл 2 гараараа угжаа барьж чадна. 

5-6 сартай Хүүхдийн жигнэмэг/печенье/боов зэрэг хатуу хүнсийг амандаа хийнэ. 

6-7 сартай Хүүхэд жигнэмэг/печенье/боорцог зэргийг өөрөө идэж, асрагчийн 
барьж байгаа аяганаас ууж чадна. 

9 сартай Хүүхэд, хуруугаа ашиглан өөрийгөө хооллож, халбага барьж чадна. 

12 сартай Хүүхэд аягаа барьж бараг асгахгүйгээр ууж чадна. 

12-14 сартай Хүүхэд хоолтой халбагаа ам руугаа хийж чадна. 

15-18 сартай Хүүхэд халбагаар хутгаж, ам руугаа хийж чадна. 

20-22 сартай Хүүхэд 1 гараараа аягаа барьж түүнээсээ ууж чадна. 

24 сартай Хүүхэд халбагаа илүү тогтвортой барьж амандаа хийнэ (алга нь дээш) 

30 сартай Хүүхэд нэг савнаас нөгөө рүү шингэнийг юүлж чадна. 

31-32 сартай Хүүхэд бараг асгахгүйгээр өөрийгөө хооллож чадна. 

30-36 сартай Хүүхэд хоолоо сэрээгээр хатгах, хатгаж авах чадвартай болно. 

Хүүхдэд төрөл бүрийн хоол, хоолны хэрэгсэл, аяга хэрэглэх боломж 
өгөх нь тэдний өөрөө хооллож сурах процессыг хүрдасгадаг.  
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ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХ ТӨРЛҮҮД 

Хүүхэд өөрөө хооллож сурах маш олон аргууд бий. Эхэндээ, гар хуруугаа 
ашиглан хооллохыг сурдаг. Дараа нь төрөл бүрийн хоолны хэрэгсэл, аяга ашиглан өөрийгөө 
хооллож сурах процесс руу орно. Хүүхдэд өөрөө хооллохыг зааж өгч байгаа асрагчийн хувьд 
хүүхэд тус бүр тохиромжтой цагтаа эдгээр арга барилд суралцах боломжийг олгох нь нэн чухал. 

ХУРУУГААР ХООЛЛОХ 

Хуруугаараа хооллох нь хүүхдийн өөрийгөө хооллоход суралцах хамгийн анхны оролдлого 
байдаг. Хүүхэд гараараа хоолыг барьж, түүж авч, амандаа хийж идэж, баярладаг. Энэ нь маш 
их урам өгдөг! Хуруугаар хооллох нь хүүхдэд хоол хүнстэй танилцах, гараараа өөр зүйлийг 
мэдрэх боломжийг олгодог бөгөөд идэж сурахад нь маш чухал хэсэг болдог. Хүүхэд эхлээд хүрч 
болох хүнсээ идэх нь илүү байдаг. Тиймээс, хичнээн их асгасан ч гэсэн, хуруугаар хооллохыг нь 
дэмжих нь хүүхэд өөрөө хооллож сурах нэн чухал хэсэг байдаг. 

Хүүхэд 6-7 сартай байхад нь хэрэв хүүхэд доор дурдсан амжилттай хооллоход шаардлагатай 
арга барилыг эзэмшсэн харагдаж байвал хуруугаараа хооллохыг танилцуулж болно: 

① Толгой, хүзүүний чадал сайн байх. 

② Огт тулгуургүй, эсвэл бага зэрэг тулгууртай сууж чадах. 

③ Хоолонд сонирхолтой байх. 
④ Юм руу тэмүүлж, барьж авах. 

ХООЛНЫ ХЭРЭГСЭЛ, АЯГА БОЛОН ТАВАГ: 

Маш олон төрлийн, өөр хэлбэр, хэмжээ, загвар, материал бүхий хоолны хэрэгслүүд байдаг. Мөн 
хоолны хэрэгслийг тухайн хүүхдийн шаардлаганд нийцүүлэх олон арга байдаг. Ямар ч төрлийн 
хоолны хэрэгсэл сонгосон байлаа, тухайн хүүхдийн ам, биеийн болон хөгжлийн түвшинтэй нийцэж 
байх ёстой. Эдгээр зүйлийг ашиглаж сурахад хугацаа хэрэгтэй байдаг учир асрагч нар нь 
хүүхдийг маш их дэмжиж, боломж олгож байх шаардлагатай. 

Халбагыг барих, ам руугаа хийхэд арай хялбар байдаг тул хүүхдийн хамгийн эхэлж хэрэглэх 
хоолны хэрэгсэл нь ихэнхдээ халбага байдаг. Гараа сайн хянах хараахан болоогүй байгаа 
балчир хүүхдүүдийн хувьд халбага нь өөрийгөө хооллоход сурах хамгийн тохиромжтой хэрэгсэл 
байдаг. 
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Бяцхан охин анх удаа халбагаар 
өөрөө амжилттай хооллосныхоо 
дараа бахархалтайгаар халбагаа 
барьж байна. 

Аяга болон таваг нь маш олон төрөл байдаг. Ширээнд 
наалддаг аяга таваг (ёроолдоо сордог) халбагадахдаа 
нэг байранд барьж чадахгүй байгаа хүүхдэд тустай байх 
талтай. 

Гадаргуу дээр наалддаг Тавагны суурь нь мөн аяга 
тавгийг ширээ, шалан дээр тогтвортой байлгахад тустай. 

Бусад хооллолтын түгээмэл хэрэгслүүд: 

Сэрээ болон савх-ыг хүүхэд өөрөө хооллоход нь зориулан өгч болно, гэхдээ, эдгээр нь 
ашиглахад илүү бэрхшээлтэй, ялангуяа хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хэцүү байдаг. 

Халбаган сэрээ  гэдэг нь халбага сэрээ аль ньч юм шиг харагддаг. Энэ нь халбага хэрэглэж 
чаддаг, сэрээ хэрэглэхийг сурахад бэлэн хүүхдэд хамгийн тохиромжтой “дундын” хэрэгсэл 
болдог. 

Хоолны хэрэгсэл, аяга, таваг ашиглан өөрийгөө хооллохыг 8-9 сартай хүүхдэд хэрэв хүүхэд доор 
дурдсан зохих барилыг эзэмшсэн, аюулгүй болох нь харагдаж байвал зааж эхэлнэ: 

o Толгой, хүзүүний чадал сайн байх 
o Огт тулгуургүй, эсвэл бага зэрэг тулгууртай сууж чадах. 
o Хоолны хэрэгсэл, аяга тавганд сонирхож байвал. 
o Юм руу тэмүүлж, барьж авах 

Бяцхан хөвгүүд аяганаасаа 
тусгай тараг идэж байна. 
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Хүүхэд ууж сурахад хялбар 

тусгай “хамар” хэлбэртэй 

аяганаас ууж  байна. 

Бяцхан хүүхдүүд тагийг нь авсан  
хуванцар аяганаас ууж байна. 

Бяцхан охин өөрөө хоолоо 
идэхдээ түр завсарлаж 
байна. 
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АЯГАНУУД: 

Маш олон төрлийн хэлбэр, хэмжээ, загвар материалтай 
олон төрлийн аяганууд байдаг. Хоолны хэрэгсэл 
гэдгээрээ сонгосон аяга нь тухайн хүүхдийн ам, 
хөдөлгөөний чадвар, биеийн болон хөгжлийн 
шаардлаганд нийцсэн байх ёстой. 

Тагтай, уух нүхтэй аяга нь “анхлан уух”-д тустай байдаг. 
Гэхдээ, таггүй задгай аяга хэрэглэхэд хэдий 
бэрхшээлтэй боловч хэрэглэж байгаа хүүхдэд 
бахархал төрүүлдэг учир хамгийн их үр дүнг 
авчирдаг. 

Хүүхдийг 6-9 сартай, доор дурдсан зохих барилыг 
эзэмшсэн, аюулгүй болох нь харагдаж байвал аягаар 
уулгаж эхэлнэ:  

• Толгой, хүзүүний чадал сайн байх  
• Огт тулгуургүй, эсвэл бага зэрэг тулгууртай сууж чадах  
• Аяганд сонирхож байвал 
• Юм руу тэмүүлж, барьж авах 

Өөр төрлийн аяга, халбаганы талаар илүү мэдээллийг Бүлэг 1, Зүйл 7-оос харна уу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хүүхэд тусгай бор  

Халбагаар хоолоо 
идэж байна. 
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ЖИШЭЭ 

o Өөрөө хооллох боломж хүүхдэд олгохгүй байх (хуруугаар идэх, 
эсвэл аяга, таваг, хоолны хэрэгсэл ашиглах) 

o Өөрөө хооллоход нь зориулсан хоолны хэрэгсэл, аяга байхгүй 
o Хооллох үед хүүхдэд өөрөө хооллоход нь хангалттай цаг өгөхгүй 

байх 
o Асрагч хангалтгүй байх (хүн хүч байхгүй) энэ нь хүүхэд өөрөө 

хооллох боломж өгөхгүй байх 

ШАЛТГААН 
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ЯАГААД ЗАРИМ ХҮҮХДҮҮД 
ӨӨРӨӨ ХООЛЛОДОГГҮЙ 
ВЭ? 

① Биеийн: Хүүхдийн бие, тэдний 
хэрэгслийг үр дүнтэй ашиглах, 
өөрийгөө хооллох чадамж. 

② Сэтгэл санааны: Хүүхдийн 
өөрөө хооллох гэсэн эрмэлзлийг 
хөгжүүлэх хувийн туршлага. 

③ Орчны: Хүүхдийн орчин, энэ нь 
хүүхдэд өөрөө хооллож сурахад нь 
хэрхэн тусалж эсвэл саад болж 
байгаа байдал 

 
 
 

Биеийн 

Сэтгэл санааны  

Орчны 
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o Өөрөө бие даан тогтвортой сууж, ууж,идэж чадахгүй 
o Ам руугаа аяга, эсвэл хоолоо авчирч чадахгүй 
o Өөрөө хооллох гэж хоолонд хүрэх дургүй, ам руу нь хоол ойртуулахадл 

заавал үнэртэх шаардлагатай байх зэрэг мэдрэхүйн асуудлуудтай. 
o Ам өвчтэй, ам/шүд эсвэл залгих механизмын аль нэг хэсэгт өвчтэй  
o Тархины саажилт, дауны хам шинж, аутист спектрийн эмгэг, Ургийн 

согтууруулах ундааны спектрийн эмгэг, тархины гэмтэл гэх мэт 
эмнэлгийн шалтгаанууд  

o Идэж, ууж, өөр хүнээр хооллуулж байхдаа байнга хахаж цацах зэргээр 
хооллолтыг аймшигтай болгох зүйл  

o Өлсөж байвч хангалттай хооллохгүй байх, мөн өөрөө хэзээ өлсөж 
цангаж байгаагаа мэдэхгүй байх 

o Асрагч нар хүчээр хооллосноос өөрөө хооллохгүй, хоолонд дургүйцэх 
o Хооллох үеийн таагүй байдлууд нь идэх, өөрөө хооллохоос 

татгалзахад хүргэх 
o Хооллох үеийн туршлага байхгүй (хоолны хэрэгсэл, аяга, хүнс, 

шингэн, өөрөө хооллох зэрэг зүйлийг мэдэхгүй) 
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Тохиромжтой байрлал 
(хүүхдийн 
шаардлаганд 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 халбагыг барих гэх,

хоол, шингэнд амаа ангайх гэх мэт.)
o Хүүхэд хооллох явцад тайван байх (уцаарлахгүй байх)

Тохиромжтой 
хэрэгслүүд аяга 
(хүүхдийн 
шаардлаганд нийцсэн) 

o Хуруугаар идэх хүнс нь хүүхдийн ам ба хөдөлгөөний чадварт таарсан байх
o Хооллох хэрэгсэл, аяга, таваг нь хүүхдийн хэмжээ, чадвар, биеийн

шаардлаганд нийцсэн байх
o Хүүхэд аяга, халбага, хэрэгсэл ашиглан хоолоо тухтай, хялбар зайлуулах
o Хүүхэд хооллож байгаа матераилд хэт мэдрэмтгий биш, мөн зайлсхийх,

зугтаах, хахах үйлдэл гаргахгүй байх.
o Хооллох хэрэгсэл/таваг/аяганы жин нь тохиромжтой, хүүхэд барих, хутгах,

өргөх, өөрөө хооллохдоо ам руугаа өргөх зэрэг

Тохиромжтой боломж 

o Хүүхэд хоол, хоолны хэрэгсэл, аяга тавгатай танилцах хангалттай
хугацаа байна

o Хүүхэд өөрөө хооллох хангалттай хугацаа байна
o Хооллоход 30 минут болон түүнээс бага хугацаа зарцуулах

Тохиромжтой хүнс 
болон шингэн 

o Хүүхдэд хуруугаар, халбагаар, хооллох, аяганаас уухад тохиромжтой
хүнс өгөх

o Хүүхдийн өөрөө хооллох чадвар сайжрахтай хамт аажмаар өөр хоол
болон шингэн өгч эхэлнэ.

Тохиромжтой загвар 
болон дэмжлэг 

o Асрагч нь хүүхэдтэй хамт ууж идэж, гар, хоолны хэрэгсэл, аяга тавгийг
хэрхэн ашиглахыг харуулна.

o Хүүхэд үеийнхээ хүүхдүүдтэй хамт идэж ууснаар  гар, хоолны хэрэгсэл,
аяга тавгийг  хэрхэн ашиглахыг харуулна.

o Асрагч нар нь хооллох үеэр хүүхэд өөрөө хооллоход нь зохих туслалцаа
үзүүлнэ.
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ХҮҮХЭД БҮРТ ЗОРИУЛСАН ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХ 
ЗӨВЛӨМЖ  

ЗӨВЛӨМЖ 1: 
Өөрөө хооллохыг заахдаа тухайн хүүхдийн өөрийн шаардлага, хөгжлийн түвшинг байнга тооцох 
ёстой. Хүүхэд болгон яг ижил хугацаанд өөрөө хооллохыг оролдож сонирхдоггүй. 

ЗӨВЛӨМЖ 2: 
Өөрөө хооллох нь хугацаа, дадлага шаарддаг. Өөрөө хооллож сурах нь хүүхэд тусгай асрамж 
шаардлагатай эсэхээс нь үл шалтгаалах процесс юм. Үүнийг сурах ганц арга нь өдөр бүрийн 
байнгын дадлага бөгөөд, асрагчийн зүгээс анхаарал туслалцаа өгч байх хэрэгтэй. 

ЗӨВЛӨМЖ 3: 
Хамгийн тохиромжтой аргыг олоход заримдаа их ажиллагаа шаарддаг. Ердийн хөгжилтэй хүүхэд ч гэсэн 
өөртөө тохирсоныг нь олтлоо хэд хэдэн халбага, аяга, байрлал, эсвэл хоолны хэмжээ зэргийг 
туршиж үзэх шаардлага гарч болно. Яаралгүй, хүүхдийг ажиглаж, жижиг өөрчлөлтүүдийг хий. 

ЗӨВЛӨМЖ 4: 
Байрлал сайн байх нь нэн чухал. Өөрөө хооллож сурч байгаа хүүхдэд хамгийн тохиромжтой, 
аюулгүй байрлал олох нь нэн чухал. Байрлал тогтвортой байх нь өөрөө хооллоход амар болгож, 
илүү амжилттай байдаг. 

ЗӨВЛӨМЖ 5: 
Бага хэмжээгээр аажмаар эхэл. Хүүхдэд бага хэмжээтэй хоол өгч өөрөө хооллох боломж олго, дараа 
нь үлдсэн хоолоо идэхэд нь тусал. Хооллолтыг багийн хүчин зүтгэл болго. Хүүхдийг ээлжлэн хоолло 
(асрагч нэг халбага, дараа нь хүүхэд нэг халбага гэх мэт). Аажмаар, гэхдээ тогтмол дадлага хийх нь 
энэ шинэ туршлагыг танилцуулах сайн арга юм. 

ЗӨВЛӨМЖ 6: 
Хүүхэд эерэг харьцаанд байхдаа ххамгийн сайн сурдаг. Хүүхэд өөрөө хооллохыг сурч байхад нь 
асрагчийн зүгээс эерэг харьцаа тогтоох нь хүүхдэд туслах хамгийн шилдэг арга юм. 

ЗӨВЛӨМЖ 7: 
Замбараагүй байх нь ЗҮГЭЭР. Өөрөө хооллож сурах нь замбараагүй байх нь бий. Гэсэн хэдий ч, энэ 
нь хүүхдэд хоолыг мэдрэх, хоол/шингэн турших сонирхлыг нь төрүүлж, өөрийгөө сайн хооллодог 
болоход нь шаардлагатай дадлага болж өгдөг учир замбараагүй байх нь эрүүл үйлдэл юм. 

ЗӨВЛӨМЖ 8: 
Хүүхэд бүр амьдралд нь нэн чухал энэ барилыг сурах боломжтой байх эрхтэй. Өөрөө хооллож сурна 
гэдэг нь хүүхдийн амьдралд их өөрчлөлт оруулах нэн чухал барил юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
хэвийн гэлтгүй бүх л хүүхдүүдэд энэ том үйлдлийг туршиж үзэх боломж олгох хэрэгтэй. 

 ЭЦСИЙН ДҮГНЭЛТ 

Өөрийгөө хооллож сурах нь бэрхшээлтэй байж болох хэдий ч хүүхдийн хувьд маш 
их урам өгсөн зүйл болдог. Асрагч нь хүүхдэд энэ барилыг хөгжүүлэх боломж 

олговол хүүхэд зөвхөн идэж уухаас гадна өөр зүйлийг ч  бас сурдаг. Тэд амьдралд нь нэн 
чухал арга барилыг сурдаг. Энэ гарын авлагыг өөрийн туслах  
.  

 
 
 
 
Өөрийгөө хооллохыг дэмжихтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 2, 3 
болон 4-өөс харна уу. 

Хүүхдэд өөрөө хооллоход нь туслах шинэлэг аргуудын талаар Бүлэг 9I-ээс 
харна уу. 

эх сурвалж болгон ашигла. Санамж: 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. 
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