
 
287 

 

 

   

Зүйл 8.1:   Эрүүл уураг тархитай, бие 
бялдартай өсгөх нь    

Зүйл 8.2:   Насанд тохирсон амьд харилцааг 
дэмжих нь      

 

 
 

 

ХЭСЭГ 3 | БҮЛЭГ 8 

ХООЛНЫ ЦАГИЙГ ЧУХАЛЧИЛ: ХҮҮХДИЙГ 
АМЬД ХАРИЛЦААТАЙ ӨСГӨХ НЬ  

“Хүүхэд хүлээж авч байгаагүй зүйлсээ хожим өгч чадах нь ховор.” 

П.Д. Жэймс 
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8.1-Р ХЭСЭГ: ЭРҮҮЛ УУРАГ ТАРХИТАЙ, БИЕ 
БЯЛДАРТАЙ ӨСГӨХ НЬ  

    

ЭЕРЭГ ХАРИЛЦАА ЧУХАЛ3 

Нялх байх үеэс эхлэн бусад хүмүүс эерэг 
харилцдаг байсан хүүхэд үлдсэн 
амьдралынхаа туршид түүний үр ашгийг 
хүртдэг байна.  

 

ЭЕРЭГ ХАРИЛЦАА …  

 Хүүхдүүдэд дэлхий ертөнц ба 
өөрсдийнх нь тухай зааж сургах 

 Хүүхдүүд хайрлагддаг гэдгийг нь 
харуулах  

 Дэлхий ертөнц аюулгүй эсвэл 
аймшигтай эсэхийг олж мэдэхэд нь 
тэдэнд туслах  

 Тэд сэтгэл дундуур, аз жаргалтай 
болвол юу болох талаар тэдэнд тайлбарлаж өгөх. 

 Бусад хүмүүстэй хэрхэн харьцаж, харилцаж байгааг ажиглах, суралцахыг тэдэнд 
зөвшөөрөх  

 Хүүхэд тархиа хөгжүүлэхэд нь туслах, тэднийг хурцлах  
 Насан хүрэгчид эрүүл, аз жаргалтай хүүхдийг бий болгох  

 

Эерэг харилцаа бол эрүүл хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэхэд зайлшгүй 
чухал үндэс суурь юм. 

 

Бүх хүүхэд амьдралынхаа туршид эрүүл өсч торниход нь дараах үндсэн таван элемент 
шаардлагатай: 

① Хүүхэд төрөхөөсөө өмнө эхийн хэвлийд байхдаа эрүүл, аюулгүй, стресс багатай байх 
② Аюулгүй, насанд хүрсэн асран хамгаалагчаар хайрлуулж, өсгүүлэх  
③ Сэтгэлээр унасан үедээ өөрийгөө хэрхэн тайвшруулахыг зааж сурга (өөрийгөө удирдах) 
④ Бусдын дэмжлэгтэйгээр хэрхэн тайван байх талаар олж мэдэхэд нь туслах (хамтран 

удирдах) 
⑤ Анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчээс найдвартай, хянуур, хөгжлийн хувьд 

тохирсон тусламж үйлчилгээ авах 
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ЭРҮҮЛ УУРАГ ТАРХИЙГ БИЙ БОЛГОХ НЬ 
Хүүхдүүд асран халамжилж байгаа томчуудтайгаа 
байнга харилцах үед тэдний тархин дахь судаснууд 
маш ихээр өөрчлөгдөж, илүү сайжирдаг гэдгийг 
судалгаа харуулж байна. Энэ нь  эерэг 
харилцаа хүчтэй байна гэсэн үг юм.  

Бусад хүмүүс байнга эерэгээр харилцдаг, 
нийтэч харилцаатай хүүхдүүдийн уураг тархи 
нь илүү том, хүчирхэг,  ухаалаг болдог.  

  

 

 

 

 

        

ЭРҮҮЛ БИЕ БЯЛДРЫГ БИЙ                   
БОЛГОХ НЬ  

Хүүхдийн өсөлт, хооллолт, сайн сайхан 
байдлыг нь хэрхэн сайжруулах талаар 
ярилцахдаа эерэг харилцааг ихэвчилэн 

орхигдуулдаг байна. Гэсэн хэдий ч 
хүүхдүүд насанд хүрэгчдийн 

дэмжлэгтэйгээр, тогтмол харилцсанаар 
илүү сайн өсдөг болохыг судалгаа харуулж 

байна. Хүүхэд хоол тэжээл сайтай байгаа тул 
бие нь том, хүчирхэг, эрүүл өсч байна. Гэхдээ бас 

(мөн үүнтэй адил чухал) тэд эрүүл харилцааг хүлээн 
авч байна. Хүчтэй харилцаа нь хүчтэй биетэй тэнцдэг. 

Хүүхдүүд байнгын хамааралтай хэн нэгэн хүн байхгүй, эрүүл харилцааг мэдрэхгүй байх үед 
тэдний өсөлт, хөгжил ихээхэн саатдаг. Энэ нь хүүхдийн тархины өсөлтөд сөргөөр нөлөөлнө 
гэсэн үг юм. 
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ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААГҮЙ ЭСВЭЛ 
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИЛЦААТАЙ ХҮҮХДҮҮД  
НЬ ДАРААХ  ЭРСДЭЛД БАЙДАГ:     
    

① Архаг буюу үхлийн өндөр эрсдэлтэй өвчинд 
нэрвэгдэх эрсдэлтэй. 

② Хоол тэжээлийн дутагдал, шингэн алдалтын 
өндөр эрсдэл.  

③ Сэтгэлийн хямрал, түгшүүр, зан үйлийн 
бэрхшээл гэх мэт сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
өндөр эрсдэл. 

④ Асран хамгаалагч, ах эгч, найз нөхдөө алдах гэх 
мэт бэрхшээл, хүнд бэрх амьдралын туршлагаас 
сэргэх магадлал бага.  

⑤ Өөрсдийгөө угаах, хувцаслах, хооллох, өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах, бусадтай эерэгээр харилцах гэх зэрэг 
хөгжих чадвартай том хүн болоход хэрэгцээт 
чадварыг хөгжүүлэх магадлал бага байдаг. 

 

 
Бидний хүүхдэд үзүүлж буй асаргаа 
сувилгааны хэлбэр чухал юм. Хүүхдэд энгийн 
асаргаа хийх, оновчтой асаргаа хийх хоёрын 
хооронд ялгаа их байдаг. Хүүхэд хооллох, 
усанд орох, хувцаслах гэх мэт хүүхдийн 
анхдагч хэрэгцээг хангах (“энгийн асаргаа” гэж 
нэрлэнэ) нь хүнд хэцүү, чухал ажил юм. Гэсэн 
хэдий ч асран хүмүүжүүлэгчид эерэг, дэмжиж, 
хайрлаж харилцсанаар хүүхдэд оновчтой 
асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх ба ингэснээр 
хүүхэд илүү сайжирна.  

 

 

Халамжтай, хүмүүжүүлэх харилцаа нь эрүүл уураг тархи, эрүүл 
биеийн өсөлтийг дэмждэг. Энэ бол оновчтой асаргаа сувилгааны 
мөн чанар юм. 
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АСРАН ХАМГААЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БА ОНОВЧТОЙ ХАЛАМЖ 

АСАРГААНЫ ЯЛГАА  
 

 
 

АСРАН ХАМГААЛАХ   
ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

 
 

  ОНОВЧТОЙ ХАЛАМЖ 
АСАРГАА  

Хүүхдийг амьд байлгана Хүүхдийг амьд, аз жаргалтай байлгаж, 
хөгжүүлнэ 

Хүүхдийг хооллоно Хүүхдийг аюулгүй, болгоомжтой хооллож, 
зохих дэмжлэг, эерэг харилцааг санал болгоно 

Хүүхдийн живхийг сольж, ариун цэврийн 
өрөөнд оруулна 

Цаг тухайд нь хүүхдийн живхийг сольж, ариун 
цэврийн өрөөнд оруулж, эерэг харилцана 

хүүхдийг усанд оруулна Хүүхдийг аюулгүй, болгоомжтой усанд оруулж, 
эерэг харилцаж хүүхдийн оролцоог дэмжинэ 

Хүүхдийг хувцаслаж, хувцсыг нь тайлна 
Хүүхдийг аюулгүй, болгоомжтой хувцаслаж, 
хувцсыг нь тайлж, эерэг харилцаж хүүхдийн 
оролцоог дэмжинэ 

Тогтсон дэгийн дагуу хүүхдийг унтуулж, 
босгоно 

Хүүхдийн унтах, сэрүүн байх хэрэгцээнээс 
шалтгаалаад эерэг хандлагатайгаар тохирсон 
хуваарь, дэгийн дагуу унтуулна 

Тоглох цагийг хязгаарлах буюу тоглуулахгүй 
байх 

Эерэг хандлагатайгаар өдөр бүр хүүхдийг бага 
насны хүүхэдтэй, насанд хүрэгчидтэй, үе 
энгийнхэнтэй нь тоглуулах  

Хүүхдийн тав тухыг хязгаарлах буюу 
хориглох 

Эерэг хандлагатайгаар хүүхдийн тав тухын 
хэрэгцээнээс шалтгаалаад бие даасан 
байдлаар тав тухыг нь хангах 
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АСРАН ХАМГААЛАГЧ ОНОВЧТОЙ ХАЛАМЖ АСАРГАА 
ҮЗҮҮЛСНЭЭР: 

① Хүүхдийн амьдралын чанар нэлээн сайжирна. 
② Хүүхдийн бие махбодийн,  тархины хөгжил зэрэг эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал нь 

нэлээн сайжирдаг  тэд өөрсдийн боломж бололцоогоо хөгжүүлэх өндөр магадлалтай 
байдаг.    

③ Хүүхдийн хоол тэжээл сайжирдаг  тэд авсан хоол тэжээлээ илүү сайн ашиглаж чадна, 
ингэснээр тэд хүнс тэжээлийн дутагдал, өлсгөлөн, тураал зэрэг эрсдэлд бага өртдөг.  

④ Эерэг харилцаа нь эрт үеийн сорилтуудын нөлөөг бууруулдаг тул амьдралын хүнд хэцүү 
үйл явдлуудтай холбоотой хүүхдийн эрсдлийг багасгадаг 

⑤ Хүүхэд амьдралаа бүрэн дүүрэн мэдэрч, цэцэглэн хөгжих боломжтой болж, амьд үлдэх, 
аюулгүй байхад цаг хугацаа, эрч хүчээ бага зарцуулдаг 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хүүхэд бүр аварга болох эрхтэй.  

Хэзээ ч бууж өгдөгүй, харилцааны хүчийг 
ойлгосон хүн тэдний хувьд байж болох 
хамгийн сайн хүн байдаг.”  

— Рита Пиерсон 
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ЗҮЙЛ 8.2: НАСАНД ТОХИРСОН АМЬД 
ХАРИЛЦААГ ДЭМЖИХ НЬ      
 

 
Хүүхэд бүр өсч том болох, оюун санаагаа хөгжүүлэх бүрэн эрхтэй. Хүүхэдтэй тогтмол, эерэг 
харилцах нь хүүхдийн иж бүрэн хөгжлийг дэмжих үндсэн арга юм. Өдөржин тогтмол хүүхэдтэй 
харилцсанаар асрагч нь тайван, хүчтэй, эрүүл хүүхдийг өсгөж чадна.  

 

Хүүхэдтэй харилцсан аливаа эерэг харилцаа нь хичнээн богино 

байсан ч хамаагүй хүчтэй байдаг. 

 

Өдөр тутмын үйл ажиллагаа, дэглэмээр дамжуулан асрагчид бүх хүүхдүүдтэй эерэг харилцах 
арга замуудыг жишээ болгон доор жагсаав. Гол нь эрүүл, нийтэч хүчирхэг хүүхдүүд болж өсч 
хөгжихөд нь анхаарч, тууштай хандах явдал юм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарим арга барил бүх насны 
хүүхдүүдэд маш сайн тохирдог. 
Харин зарим арга барил бага насны 
эсвэл том хүүхдэд илүү тохирдог. 
Ямар арга барил ашиглахаа 
сонгохдоо хүүхдийн нас ба хөгжлийн 
түвшинг харгалзан үзнэ.  
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ӨДӨР ТУТМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ДЭГЛЭМЭЭР ДАМЖУУЛАН 
ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААГ ДЭМЖИХ БОЛОМЖУУД  

0-36 САР БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН  

 
ХАРИЛЦААГ 

ХЭЗЭЭ ХИЙХ ВЭ 
 

 
ХАРИЛЦААГ ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ 

 

Хоолны цаг 
 

⇒ Хүүхдийг угжих үед тэврэх 
⇒ Угжих үед хүүхдийг ажиглах 
⇒ Тайвшруулж тэврэх (нярай 

хүүхдийг өлгийдөж болно) 
⇒ Хооллохын өмнө, үеэр, дараа 

тайван орчинг бий болгох (гэрлээ 
бүдэгрүүлж, дуу чимээг багасгах) 

⇒ Өлсч буй шинж тэмдэгт нь хариу 
үйлдэл үзүүлэх  

⇒ Хэт өлсөх буюу уурлахаас өмнө 
хооллох 

⇒ Өдөр, шөнө хүүхдийг тогтсон цагт 
хооллох 

⇒ Нэг асрагч хүүхдийг хооллох 

 
⇒ Хүүхдийн нүүр царай, дуу хоолой, 

үгийг давтах 
⇒ Том хүүхдүүдтэй хамт хооллох 
⇒ Өөрөө хоолоо идэхэд нь магтах, 

дэмжих 
⇒ Шинэ хоол идэхэд нь магтах, 

дэмжих 
⇒ Хоолы өмнө гараа угаах, хоолны 

дараа цэвэрлэх боломж олгох 
⇒ Хүүхдийг өөртөө болон бусдад 

хоол ба уух юмаар үйлчлэх боломж 
олгох 

⇒ Хүүхэдтэй ярилцах, дуулах, 
инээмсэглэх  

Живх солих 
 

 

⇒ Хүүхэдтэй ярилцах, дуулах, 
инээмсэглэх  

⇒ Хүүхдийг харах, ажиглах 
⇒ Тайвшруулж тэврэх 
⇒ Хүүхдэд инээдтэй царай харуулах, 

инээдтэй дуу хоолой сонсгох 
⇒ Хүүхдийн нүүр царай, дуу хоолой, 

үгийг давтах 
⇒ Хүүхдийн шинэ живх хэрэг болсон 

үеийн шинж тэмдэг ба уйлахад 
хариу үйлдэл үзүүлэх 

⇒ Өдөр шөнийн аль ч  шаардалагай 
үед живхийг нь солих 
 

⇒ Хэзээд нэг асрагч хүүхдийн живхийг 
солих 

⇒ Хүүхдэд тохирсон  живх солих, 
ариун цэврийн өрөө оруулах 
хуваарьтай байх 

⇒ Хүүхэд өөрөө живх солих ба ариун 
цэврийн өрөө орох оролдлого 
гаргах үед дэмжих, магтаж 
урамшуулах 

⇒ Асрагчдаа  живх солих ба ариун 
цэврийн өрөө орох хэрэгцээ гарсан 
гэдгээ ойлгуулахаар хичээх үед 
дэмжих, магтаж урамшуулах 

 
Хувцаслах ба 

тайлах 

⇒ Хүүхэдтэй ярилцах, дуулах, 
инээмсэглэх  

⇒ Хүүхдийг харах, ажиглах 
⇒ Хүүхдийн нүүр царай, дуу хоолой, 

үгийг давтах 
⇒ Урьдчилсан хувцаслах буюу тайлах 

хуваарийг дагаж мөрдөх 
⇒ Нэг асрагч хүүхдийн хувцасыг 

тайлж, өмсгөх 

 
⇒ Хүүхэд хувцасаа тайлах, өмсөх 

оролдлого гаргах үед  дэмжих, 
магтаж урамшуулах 

⇒ Хүүхэд өөрөө хувцасаа тайлах, 
өмсөх боломж олгох 
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Усанд оруулах, 
Угаах, Цэвэрлэх 

хуваарь 

 
⇒ Хүүхэдтэй ярилцах, дуулах, 

инээмсэглэх  
⇒ Хүүхдийг харах, ажиглах 
⇒ Тайвшруулж тэврэх 
⇒ Хүүхдийн нүүр царай, дуу хоолой, 

үгийг давтах 
⇒ Нэг асрагч хүүхдийг усанд оруулах 
⇒ Урьдчилсан усанд оруулах, угаах 

хуваарийг дагаж мөрдөх 

 
⇒ Шаардлага гарсан тухай бүрт усанд 

оруулах 
⇒ Хүүхэд өөрөө тогтмол гар, нүүр, 

шүдээ угаах боломжийг олгох  
⇒ Хүүхэд өөрөө усанд орох, угаах 

оролдлого гаргах үед  дэмжих, 
магтаж урамшуулах  

Нойрноос нь сэрээх; 
Унтуулахаар 

хэвтүүлэх 

 

⇒ Хүүхэдтэй ярилцах, дуулах, 
инээмсэглэх  

⇒ Шаардлагатай бол нярай хүүхдийг 
өлгийдөх  

⇒ Унах, цохиулах, алгадуулах, ойчих 
гэх мэт үйлдлээс болж хүүхдийг 
аргадах, тайвшруулах  

⇒ Унтах болсныг илтгэсэн, хөнгөн 
хэмнэлтэй хөгжим тоглох буюу 
дуулах  

⇒ Түүний хэрэгцээнд тааруулж 
агаарын хэмийг тохируулах 

⇒ Нэг асрагч хүүхдийг сэрээж, 
унтуулж байх 

⇒ Хүүхдийг унтах буюу босох гэх 
байхад нь хүүхдийн нүүр царай, дуу 
хоолой, үгийг давтах 

⇒ Урьдчилсан сэрэх буюу унтах 
цагийн хуваарийг баримтлах  

⇒ Хүүхдийг сэрэх бүрт нь хариу өгөх 
⇒ Хүүхдийг тухай байлгах соосог, 

хөнжил, чихмэл тоглоом гэх мэт 
бусад насанд нь тохирсон зүйлсийг 
бэлдэх 

Тоглоомын цаг 

 

⇒ Хүүхэдтэй ярилцах, дуулах, 
инээмсэглэх  

⇒ Газар, шалан дээр, орон дээр буюу 
хүүхдийн нүдний түвшинд тоглох 

⇒ Хүүхдэд инээдтэй царай харуулах, 
инээдтэй дуу хоолой сонсгох 

⇒ Хүүхдийн нүүр царай, хөдөлгөөн, 
дуу хоолой, үгийг давтах 

⇒ Хүүхэд эд зүйлс, тоглоом, хүрээлэн 
байгаа орчноо судлахад нь дэмжиж 
урамшуулах 
 

⇒ Тоглож байхдаа хүүхдийг ажиглаж 
харах 

⇒ Нэг асрагч хүүхэдтэй тоглох 
⇒ Өрөөнд, гадаа, өөр өөр өрөөнүүд, 

цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг өөр өөр 
орчинд хүүхэдтэй тоглох 

⇒ Өдөржин тоглох  

 

Тэврэх, зөөвөрлөх, 
тав тухтай байлгах 

 

⇒ Хүүхдийг аюулгүй, ойрхон 
байлгахын тулд алчуур, бүтээлэг, 
хөнжил зэрэг зүйлст ороох  

⇒ Шаардлагатай үед нярай хүүхдийг 
өлгийдөх 

⇒ Өдөр болгон хүүхдийг тэврэх 
⇒ Хүүхэд уурласан байгаа үед 

аргадаж, тайвшруулах 
⇒ Хүүхдийн нүүр царай, дуу хоолой, 

үгийг давтах 

⇒ Зовуурилах үе болгонд нь хариу 
үйлдэл үзүүлэх 

⇒ Нэг асрагч хүүхдийг аргадах 
⇒ Тайвшууралах үед, уурласан үед 

нь хүүхэдтэй ярилцаж, дуу дуулж 
өгч, инээмсэглэх 

⇒ Хүүхэд уурласан, сэтгэлээр унасан 
үед тайвшруулах зорилгоор том 
хүүхдүүдэд “тохилог булан”, 
“тайван орон зай”-г ашиглаж болно.  
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ХАРИЛЦААГ ДЭМЖИХ ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД  

Эрүүл харилцаа нь хүүхдүүдийг хөгжиж цэцэглэхэд нь тусалдаг. Бусад хүмүүс 
өдөр бүр эерэгээр харилцдаг хүүхдүүд нь илүү эрүүл, өег (бие ба оюун ухаанаараа) 

байдаг байна. Энэхүү оновчтой асаргаа сувилгааг үзүүлэхэд нэмэлт цаг, туршлага 
шаардагдахгүй. Зөвхөн асран хамгаалагчаас зөвхөн хүүхдүүдтэй нягт холбоо тогтоох хүслийг 
шаарддаг. Асран хамгаалагчид энгийн боловч хүчирхэг арга барилуудыг хэрэгжүүлснээр өдөр 
тутмын үйл ажиллагаа, дэглэмийн явцад эерэг харилцааг бий болгодог. 
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САНАХ УЧИРТАЙ ЧУХАЛ ОЙЛГОЛТУУД:  

 
 

①  Эерэг харилцаа бол хүүхдийн эрүүл, аз жаргалтай амьдрах бат бөх суурийг бий 
болгоход шаардлагатай гол туршлага юм. 
 

②  Асран хамгаалагчын бусадтай эрүүл харилцаатай байх гол зарчим нь хүүхдэд үзүүлэх 
сөрөг туршлагын үр нөлөөг бууруулахад тусалдаг 
 

③  Хүүхэд бие бялдар, оюун ухаан сайтай байхад эерэг харилцаа зайлшгүй 
шаардлагатай.  

 

 

 

Харилцааны үндсийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1-р бүлгийн 10-р хэсгээс үзнэ 
үү. 

 

 

 

 

 

 

 

 




