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ЭНЭХҮҮ ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙ 
 

ЭНЭХҮҮ ГАРЫН АВЛАГА ЮУНЫ ТУХАЙ ВЭ? 

Энэхүү гарын авлагаар нялхас болон хүүхдүүдийг асран хамгаалагч нарт аюулгүй хооллолтын 
дадал хэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэхийг зорьсон. Түүнчлэн уг гарын авлагад дараах 
мэдээллүүд багтсан. Үүнд: 

①  Нялхас болон хүүхдийн хөгжлийн ерөнхий мэдээлэл  
②  Асрагч нарын ажиглаж хянах чухал үе шатууд  
③  Зөвхөн хооллоход бус харин хүүхэд бүрийн бүхий л сайн сайхан байдлыг хангахад 

баяжуулан дэмжиж туслах ач тустай стратегиуд 

 

ЭНЭХҮҮ ГАРЫН АВЛАГЫГ ХЭН АШИГЛАЖ БОЛОХ ВЭ? 

Энэхүү гарын авлагыг хүүхдийн амьдралд оролцож байгаа бүхий л асран хамгаалагч нарт 
зориулсан. Уг гарын авлагад дурдагдах “асран хамгаалагч” гэдэгт сувилагч, эмч, багш эсвэл 
боловсрол олгогч, хүүхэд асрагч, хүүхдийн төвийн захирал, эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд, засалч, 
бусад эрүүл мэндийн нарийн мэргэжилтэнгүүд, гал зуух/хоол үйлдвэрийн ажилтангууд, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилтангууд гээд л бусад бүх хүмүүс хамаарна. Энэ гарын авлагад 
орсон мэдээллийг эдгээр төрөл бүрийн өөр өөр хүмүүс ашиглаж болно.  

 
“ХАМГИЙН САЙН ХООЛЛОХ ДАДАЛ” ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

“Хамгийн сайн дадал” гэдэг нэр томъёог тодорхой нэг салбарт одоогийн байдлаар хамгийн үр 
дүнтэй гэж үзэж байгаа арга болон мэдлэгийг ашиглах гэж ойлгоно. “Хамгийн сайн хооллох 
дадал” гэдэг нь хүүхдийн хооллолтын хөгжлийг хамгийн сайнаар дэмжих мэдлэг болон арга зам 
гэсэн үг. Энэхүү гарын авлагыг хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрүүл нялхсыг ба хүүхдүүдийг 
хооллоход нь тусалж дэмжих зорилгоор энэ дэлхийн бүх асран хамгаалагчдад зориулан 
бүтээсэн. Энэхүү гарын авлагын мэдээ материалуудад нь нялхас ба бага насны хүүхдүүдийг 

 
Энэхүү гарын авлагад дурдагдаж 

байгаа нэр томъёо болох  
“нялхас” ба “нярай” гэдгийг 0-12 

сартай хүүхэд, харин “хүүхэд” 
гэдгийг 12 ба түүнээс дээш 

сартай хүүхэд гэж ойлгоорой. 
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хооллоход хамгийн шинэлэг бас үр дүнтэй хандлагуудыг багтаасан болно. Мэдлэг чадвартай 
мэргэжилтэнгүүдийн баг хамт олон эдгээр санаа болон стратеги бодлогуудыг цуглуулж 
эмхэтгэсэн. Уг гарын авлагыг ашиглах хүмүүст зориулан тэдний онцгой хэрэгцээ шаардлагад 
тохируулж энэ салбарын холбогдох судалгаа болон нийтлэл материалуудыг оруулсан. Хамгийн 
сайн хооллолтын дадлыг ашиглах болон бусадтай хуваалцах нь хүүхэд ба асран хамгаалагч 
нарын хоорондын харилцааг баяжуулж хүүхдийн хөгжлийг тэлэхийн чацуу илүү их аюулгүй 
хооллох болон хүүхдийн эрүүл мэндийн байдалд улам сайн үр дүн гарах нөхцлийг бүрдүүлж 
батжуулж байдаг.  

 
ЯАГААД ХАМГИЙН САЙН ХООЛЛОЛТЫН ДАДЛЫГ БИ ДАГАХ 
ЁСТОЙ ВЭ? 

Асран хамгаалагчид хамгийн сайн хооллолтын дадлыг ашигласнаар хооллох үед нялхас болон 
хүүхэд бүр чанартай асаргааг авч чадаж байгааг батжуулах тустай. Ингэснээр үр дүнд нь 
хүүхдийн ерөнхий хөгжил болон хоол тэжээлд эерэг нөлөө үзүүлж улмаар тураал, хөгжил 
хоцролт, хоол тэжээлийн дутал, шингэн дутал тэр ч байтугай үхэл эндэгдлийн1 нөхцөл байдлыг 
бууруулна. Түүнчлэн, хоолны цагаар хүүхэд бүрийг аюулгүй, тусалж дэмжиж хооллож байх нь 
тэднийг хүчтэй бас эрүүл чийрэг насанд хүрэгчид болж өсөх нөөц бололцоог нь ихэсгэнэ. 
Анхаарал халамжтай бас тусалж дэмждэг асран хамгаалагч нялхас болон хүүхдүүдийг хооллох 
нь тэднийг эрүүл мэндийн сөрөг таагүй нөхцөл байдалд орохоос хамгаалахын зэрэгцээ хүүхэд 
бүрийг өсч торниход2 зайлшгүй шаардлагатай амин чухал зүйл болох хүүхэд-асран хамгаалагч 
хоёрын харилцааг тэтгэж хөгжүүлэхэд нэн тустай байдаг.  

 
НЯЛХАС БОЛОН ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Нялхас болон хүүхдийн хөгжил нь долоон тодорхой талуудыг багтаадаг ба эдгээр нь хүүхдийн 
амьдралын явцад ялангуяа эхний таван жилд маш хурдацтай ээлжлэн хөгждөг. Эдгээрийг 
ерөнхийдөө “хөгжлийн талууд” гэдэг бөгөөд тал бүрийн олон чадваруудын хөгжлийг “үе шатууд” 
гэнэ.  
 
ХӨГЖЛИЙН ДОЛООН ТАЛУУД 

Дасан зохицохуй: 
(Амьдралд өөртөө туслах 

чадварууд) 
 

⇒ Идэж уух, унтах, өөрийгөө хооллох, усанд орох ба угаах, хувцсаа өмсөх 
ба тайлах, бие засах, г.м. 

 

Харилцаа: 
Хэл яриаг хүлээн авах  

(хэл яриаг ойлгох) 
Хэл яриагаар илэрхийлэх 

(Өөрийгөө илэрхийлэх хэл яриа) 
 

⇒ Дуу чимээ болон дуу хоолойнд хариу үзүүлэх, үг яриаг ойлгох, зааврыг 
дагаж хийх, даллах, заах гэх мэтийн дохио зангааг ашиглах, өөрийгөө 
илэрхийлэхийн тулд үг болон дуу чимээг ашиглах г.м. 

 
1Ali, S. S. (2013). A brief review of risk-factors for growth and developmental delay among preschool children in developing countries. Advanced 
Biomedical Research, 2, 91. http://doi.org/10.4103/2277-9175.122523 
2Perry, B. (2017). 
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Нарийн хөдөлгөөн 
(жижиг булчингийн хөдөлгөөн) 

Ерөнхий хөдөлгөөн: 
(том булчингийн хөдөлгөөн) 

 
 

 

 

⇒ Жижиг зүйлсийг хуруугаараа түүх, гараараа болон хоолны хэрэгсэл 
ашиглан идэх, үсээ самнах, суух, мөлхөх, зогсох, явах, гүйх, харайх, 
авирах, г.м. 

 

 

 

 
Танин мэдэхүй: 
(Бодох ба Сурах) 

 

⇒ Эрт үеийн тоглох болон асуудлыг шийдэх, шалтгаан болон нөлөөг 
ойлгох, нуусан зүйлсийг олох, ижил бурууг ялгах ба адил зүйлсийг 
тохируулах, хүрэхгүй газарт байгаа зүйлсийг авах, асуудлыг шийдвэрлэх 
шийдийг олох, бусдаас хэрхэн тусламж авахыг сурах г.м.  

 

 
Нийгэмшил-Сэтгэл хөдлөл: 

(Бусадтай болон ертөнцтэй 
харилцаа тогтоох ба харилцах) 

 

 

⇒ Бусадтай харилцаа тогтоох, танил ба үл таних хүмүүсийг таньж ялгах, 
асран хамгаалагчдаа өөрийн хэрэгцээгээ илэрхийлж үзүүлэх, ая тухтай 
байдлыг хайх, баяр хөөртэй үйл ажллагаанд оролцох, ээлжээ хүлээх, 
инээх, хувийн амжилтандаа бахархаж бахдаж буйгаа илэрхийлэх г.м. 

 

 
Хараа: 

(Хараа ба харах чадварууд) 
 

⇒ Нүүр царай ба зүйлсийг дагуулж харах, бусад руу ширтэх, жижиг 
зүйлсийг олох, жижиг зүйлсийг түүх, хол байгаа зүйлс ба хүмүүсийг 
харах, гарын хөдөлгөөнийг дагаж дуурайж давтах г.м. 

 

 
Сонсол: 

(Сонсгол ба сонсох чадварууд) ⇒ Дуу чимээ ба дуу хоолойнд хариу үзүүлэх, чанга дуу чимээнд цочих 
гайхах, дуу чимээ хаанаас гарч байгааг олох, өөрийнхөө нэрийг 
дуудахад хариу өгөх, бусдын хэлсэн үг ба дуу чимээг давтах г.м. 

 

 

Хөгжлийн эдгээр талуудын тус бүр нь бусад талдаа хувь нэмрээ оруулж хүүхдийн ерөнхий 
чадварын хөгжилд нөлөөлж байдаг. Цаг хугацааны явцад тодорхой нэг тал нь маш хурдтай 
хөгжиж байхад нөгөө нэг тал нь зогсонги байдалтай үлддэг. Энэ чадваруудын жигд бус хэм ба 
урсгал нь хүүхдийн өсөх явцад хэвийн юм. Эдгээр талуудын зарим нь хамтдаа ажиллаж байж 
хүүхдийг өсч торниход3 туслаж дэмжинэ.  

 
3Bra 
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ЯАГААД НЯЛХАС БА ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ НЬ АСРАН 
ХАМГААЛАГЧ НАРТ ЧУХАЛ ВЭ? 

Хүүхдийн хөгжил хүчирхэг байх нь амжилттай ард олны4 чухал үндсэн суурь билээ. Тиймээс 
хүүхдийн хөгжлийн дэмжиж байгаа асран хамгаалагч нь бүх ард түмний эрүүл мэндэд хувь 
нэмрээ оруулж байна гэсэн үг юм. Эрүүл чийрэг, зөв сайн хөгжсөн хүүхэд болгож өсгөхөд асран 
хамгаалагч амин чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Зөв сайн хөгжүүлсэн хүүхэд ирээдүйд насанд хүрэхдээ 
эрүүл чийрэг, үр бүтээлтэй, бусдын хараат бус бие хүн болдог. Асран хамгаалагч нарын хийдэг 
ажил буюу хайрлах болон асарч халамжлах нь хүүхдийг өсч торниход хамгийн хүчтэй бас амин 
чухал зүйл юм.  

Хүүхдийн хөгжлийн долоон талын тус бүр нь ямар насанд ямар үе шатанд хүрдэг болохыг 
тодорхойлдог цаг хугацааны хүрээтэй. Хэрэв хүүхэд тодорхой цаг хугацааны хүрээнд 
хөгжлийнхөө хүрэх ёстой үе шатанд хүрэхгүй эсвэл чадварыг хөгжүүлж чадахгүй байвал уг 
хүүхдэд өсч торниход нь илүү их тусламж дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс асран хамгаалагчид 
хөгжлийн суурь ойлголт мэдлэгтэй байх нь хүүхдэд тохиолдож болох асуудлууд болон 
шийдвэрлэх шийдлүүдийг эртнээс тодорхойлоход тустай.  

НЯЛХАС БА ХҮҮХЭДТЭЙ ЭРТ ҮЕД 
НЬ ХАРИЛЦААТАЙ БАЙХ НЬ 
ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ? 

Хүнтэй харьцах нь зайлшгүй чухал. Хүүхэд бүр 
өөрийг нь хайрлан биширдэг хүнтэй байх хэрэгтэй. Хүүхдийн эрүүл хөгжилд асран хамгаалагчтай 
эрт үедээ харилцаатай байх нь хамгийн чухал гэсэн үг. Эдгээр харилцаа нь тэднийг аюулгүй 
байгаагаа мэдрэх бас бусдыг хайрлах, бусдад итгэх холбоог хүүхдийн тархинд бий болгодог. 
Аюулгүй байдал болон хайрыг мэдрэхгүйгээр хүүхэд өсч чадахгүй гэж хэлж болно. Эдгээр нь 
хүүхэд бүрт маш чухал амьдралын чадварууд юм. Хүүхэд багадаа хэдий чинээ эрүүл, сэтгэл 
ханамжтай харилцаатай байна, ирээдүйд5 төдий чинээ сайн сайхан байдаг. Эрүүл, аз уаргалтай 
хүүхэд эрүүл, аз жаргалтай том хүн буюу бие хүн болдог.  

Хүүхдийн туулж өнгөрүүлсэн хүнд хэцүү мэдрэмж2, сөрөг нөлөөг 
багасгаж анагаах хамгийн гол арга бол эерэг харилцаа юм. 

 
 
5National Scientific Council on the Developing Child (2009). Young children develop in an environment of relationships (Working Paper No. 1). Retrieved 
from Center on the Developing Child, Harvard University website: http://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2004/04/Young-Children-
Develop-in-an-Environment-of-Relationships.pdf 

 

Хүүхдийн хөгжилд тохиолдож болох 
асуудлыг аль болох эрт анхаарч засч 

чадвал, төдий чинээ хурдан бөгөөд 
сайн үр дүнд хүрэх боломжтой байдаг.  
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ХООЛЛОЛТЫН ДАДЛУУД НЬ ХЭРХЭН ЭРТ ҮЕИЙН ЭЕРЭГ 
ХАРИЛЦААТАЙ ХОЛБОГДДОГ ВЭ?  

Хүүхэд амьдралынхаа эхний 100 хоногт 300-гаас илүү олон цагийг хооллоход зарцуулдаг. Энэ нь 
хүүхдийн амьдралыг эерэг болгож өөрчлөх зуу зуун боломж энгийн нэг хоолны6 цагийн үед байдаг  

гэсэн үг. Байнга давтах үйлдэл нь хамгийн их нөлөөтэй ба хөгжилд7 нөлөөлөх хамгийн их өндөр 
боломжтой. Энэ нь хоолны цагийг хүүхэдтэй хамт өнгөрөөх чанартай бас зорилго, учир утгатай 
цаг болгох сайхан боломж бөгөөд биеийг нь хооллож, тархийг нь хүчтэй болгонгоо бүхэлд нь 
хайрлаж байгааг мэдрүүлнэ.  

Эдгээр нь асран хамгаалагч нарын хэрэглэдэг хоолны үеэр эерэг харилцааг бий болгоход туслах 
хамгийн сайн хооллолтын дадлуудын маш олон аргын зарим нь юм. Асран хамгаалагч нь хамгийн 
сайн хооллох дадлыг хэрэглэхийн тулд хэдий чинээ их цаг зарцуулна, төдий чинээ их гүн бат 

 
 

Хүүхдийг хооллох үедээ 
хүүхэдтэй ярих. 

Хоолны үед бие нь сайнгүй 
байгаа хүүхдэд бие бялдрын 

ая тухыг мэдрүүлэх. 

Зөөлнөөр хүрч хоолны 
цагийг эерэг болгох 

Хооллохоо засварлах үедээ 
хүүхдэд дуулж өгөх 

Хамт хоол идэх ба хооллоход нь 
хүүхдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх 
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харилцаа холбоог үүсгэх ба энэ нь илүү их хүчтэй, эрүүл чийрэг хүүхэд болж өсөхөд чухал 
нөлөөтэй.     

ЭНЭ ГАРЫН АВЛАГЫГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ВЭ 
 
ЭХЛЭХ НЬ 
ЭНЭ ГАРЫН АВЛАГА НЬ ДАРААХ 2 ЗОРИЛГОТОЙ:   

①  Нялхас ба хүүхдийг хооллохoд нь асран хамгаалагч нарт лавлагаа мэдээллийн хэрэгсэл 
болгон ашиглах  

②  Ажил, гэр болон олон нийтийн дунд бусадтайгаа мэдлэг чадвараа хуваалцахад нь асран 
хамгаалагч нарт туслах сургалтын хэрэгсэл болгон ашиглах 

ЭНЭ ГАРЫН АВЛАГА НЬ 12 БҮЛЭГТЭЙ 4 ХЭСЭГТ  ХУВААГДАНА:  

o ХЭСЭГ 1: Хооллолтын суурь үндсүүд  
o ХЭСЭГ 2: Насанд тохирсон хооллолт 
o ХЭСЭГ 3: Тусгай бүлэгт тохирсон эерэг хооллолтын хөгжлийг дэмжих  
o ХЭСЭГ 4: Хавсралт: Асран хамгаалагч болон олон нийтэд зориулсан Стратеги аргууд, 

Тараах материалууд ба Мэдээллүүд  
 

Бүлэг тус бүр нь олон тооны зүйлд хуваагдах ба энэ нь мэдээллийг олоход хялбар болгоно. 
Тодорхой агуулгын доторх мэдээллийг олохдоо агуулгын хүснэгтээс хуудасны тоог харж олж 
болно. Түүнчлэн: 
 

o БҮЛЭГ 1-8 нь гарын авлагын “идүүр” буюу баялаг мэдээллийг агуулна. 
o БҮЛЭГ 9 нь нэмэлт стратеги, арга барил, зурган тайлбар, тараах материал болон 

сургалтын дадлага ажиллагааг санал болгоно. 
o БҮЛЭГ 10-12 нь гарын авлагад ашигласан тусгай үг хэллэгийн тайлбар болон гарын 

авлагаас мэдээллээ олох өөр арга зам болон илүү их эх сурвалж нөөц боломжийг хайж 
олох зааврыг агуулна.  

 

ЭНЭХҮҮ ГАРЫН АВЛАГЫГ АШИГЛАХ БУСАД ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

o Хэт их нуршихгүйн тулд хэд хэдэн нас болон нөхцөл байдлуудад хамааралтай мэдээллийг 
давтахгүйг зорьсон. Асран хамгаалагч нар хүүхдийн тодорхой нэг хэрэгцээ шаардлагыг 
хангахуйц дэлгэрэнгүй мэдээллийг олохын тулд олон бүлгийг уншиж үзэх хэрэгтэй.  

o “Хооллолт” ба “хоолны цаг” гэсэн нэр томъёог ээлжлэн хэрэглэсэн.  
o Нялхас ба хүүхдүүдийн тухай ярихдаа “тэр” гэсэн нэр томъёог орлуулсан. 
o Олон зурган тэмдэгийг ашиглаж холбогдох адилхан агуулгыг тодруулж бас илүү 

ойлгомжтой болгосон.  
o Гарын авлагын хуудсуудыг өнгөөр ялгасан нь мэдээллийг хялбар олоход тусална.   
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ЭНЭ НОМЫГ ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗАМУУД 

АРГА ХИЙХ АЛХАМУУД 

 
1 
 

ЭХЛЭХ: Агуулга  
 

①  → ХЭСЭГ гэдгийг сонгох  
②  → БҮЛЭГ гэдгийг сонгох 
③  → ЗҮЙЛ гэдгийг сонгох 

 
2 
 

ЭХЛЭХ: Агуулга  
 

①  →  ХЭСЭГ 1 гэдгийг олох 
②  → Аль нэг/бүх Үндсэн ЗҮЙЛ гэдгийг унших 

 
3 

 

ЭХЛЭХ: Агуулга  
 

①  → ХЭСЭГ 2 гэдгийг олох 
②  → Насны хүрээг сонгох  
③  → Аль нэг/бүх холбогдох ЗҮЙЛ гэдгийг унших 

 
4 

 

ЭХЛЭХ: Агуулга  
 

①  → ХЭСЭГ 3 гэдгийг олох 
②  → Онош эсвэл Хооллох бэрхшээл гэдгийг сонгох   
③  → Аль нэг/бүх холбогдох ЗҮЙЛ гэдгийг унших 

 
5 

 

ЭХЛЭХ: Хооллолтын нийтлэг бэрхшээлүүд ба шийдлүүдийн 
хүснэгтүүд (Хавсралт 9M) 

 
①  → Аль нэг/бүх холбогдох БҮЛЭГ эсвэл ЗҮЙЛ гэдгийг унших 

 

 
6 

 

ЭХЛЭХ: Цагаан толгойн үсгийн дарааллаар тодорхой 
агуулгыг олох (англи үгсийг толгойлж хуудсыг заасан) 

 
①  → БҮЛЭГ 12 (ИНДЕКС) 

 

 
7 

 

ЭХЛЭХ: Нэмэлт стратеги арга, тараах материал, 
дадлага ажил, үгсийн утга, нөөц боломжийг олох  

 
①  → БҮЛЭГ 9-12 

 
8 
 

Энэ гарын авлагыг эхнээс нь дуустал бүхэлд нь унших  



ТАНИЛЦУУЛГА :  ЗӨВХӨН ХООЛ  ТӨДИЙГҮЙ  

[Type here] 
9 

 ЭНЭ ГАРЫН АВЛАГЫГ БУСАДТАЙ ХУВААЛЦАХ НЬ  
 
ХЭНТЭЙ БАС ХААНА 
ХУВААЛЦАХ ВЭ? 

Хүүхдийн амьдралд оролцдог бүхий л асран 
хамгаалагч нар энэхүү гарын авлагыг ашиглах 
зорилготой. Энэхүү гарын авлагад орсон зарим 
мэдээлэл бусад эрүүл мэндийн төвийн 
ажилтангууд, хүүхдийн гэр бүлийн гишүүд 
болон олон нийтийн төвийн гишүүдэд 
сонирхолтой бас хэрэгтэй байж болно. Тийм 
болохоор энэ гарын авлагын зарим хуудсуудыг 
хувилж бусдад тараахад зориулсан. Тухайн 
хүний хэрэгцээнээс шалтгаалан заримдаа бүлэг 
эсвэл зүйлийг бүтнээр нь унших хэрэгтэй 

байхад зарим нь зөвхөн тараах материалууд, тайлбар зурагнууд, хүснэгтүүд эсвэл дадлага 
ажлыг л үзэхэд болно.  

ДҮГНЭЛТҮҮД 

Мэдээллийг бичгэн хэлбэрээр, үгээр, зургаар, сонсгож, үзүүлж харуулж, биечлэн зааж үзүүлэх  
дадлага ажиллагаагаар гэх мэтээр олон өөр хэлбэрээр хүргэвэл хүмүүс илүү сайн сурч ойлгож 
авдаг. Энэхүү гарын авлага нь бичсэн үзүүлэнгийн агуулга болон тодорхой биечлэн гардаж 
зааж үзүүлэх дадлага ажиллагаагаар мэдээллийг хүргэж байгаа.  

Гэсэн ч шинээр суралцагчдыг хамгийн сайнаар дэмжихийн тулд дараах алхамуудыг ашиглахыг 
санал болгож байна: 

①  Суралцагчийг засч залруулахын өмнө түүнийг ойлгож холбоо тогтоо. 

②  Мэдээллийн гол утга агуулгыг тайлбарлахдаа аливааг хэрхэн хийх болон яагаад гэдгийг 

нь бас тайлбарла. 

③  Суралцагчид хэрхэн хийхийг нь гардаж зааж үзүүл: хүмүүст биечлэн зааж үзүүлбэл тэд 

хамгийн сайн сурч ойлгож авдаг. 

④  Суралцагчыг дадлага ажиллагаанд оролцуулж дадлага ямар байсан болон дараа нь 

ямар мэдрэмж сэтгэгдэлтэй болсныг нь асууж ярилц.  

 

 

 

 

 

 

Санамж: Хүн бүр л хүүхдэд хамгийн сайн сайхныг хийхийг хүсдэг. Хэрэв 
бусдын зан авир үйлдэл “буруу” эсвэл аюултай гэж санагдвал түүнд зааж 
засахын өмнө эхлээд нь холбоо тогтоох (еэрэг таатай холбоо харилцаа 
тогтоох болон харьцах) нь хамгийн сайн үр дүнтэй. Зан авир үйлдлийг 
нь өөрчилж туслахын өмнө суралцагчтай хамт байж сайн ойлгох 
хэрэгтэй. Эхнээсээ л хүнтэй хүндэтгэлтэй бас эелдэг харьцвал тэд 
өөрчлөгдөхдөө улам их нээлттэй болдог.  
 


