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Өмнөх үг

НОМ ДЭЛГЭХИЙН УЧИР
Дэлхийн олон хэлнээ хэвлэгдэж, манай гарагийн өнцөг булан
бүрд хүрсэн, сэтгэл зүйч, доктор Жоан. Е. Дюррантын “Хүмүүжлийн
эерэг аргууд: Юу? Яаж? номыг Их Британийн Хүүхдийг Ивээх
Сангийн ач буянаар Монгол уншигчид төрөлх хэлээрээ хүлээн авч
байна.
Аль ч улс үндэстний, ямар ч айл өрх, ерөөсөө бүх эцэг эх
сайн сайхан бүхнээ үр хүүхдэдээ зориулж, хамгийн нандин үнэ
цэнэтэй өв хөрөнгөө итгэл найдвартай хойч үед хүлээлгэн өгч
уламжлуулах эрхмээс эрхэм хүсэл мөрөөдөл өвөртөлж аж төрдөг.
Ийнхүү үр хүүхдээ хамгийн сайн хүн болгохыг эрмэлздэг та бидний
амьдрал нь хэтийн ирээдүйдээ чиглэсэн холын зорилготой
байдаг. Энэ зорилго маань саад бэрхшээлгүй бүрэн төгс биелдэг
билүү?
Хүмүүний амьдрал олон талын баян намтартай, цаг
хугацааны өнгө өнгийн хамааралтай байдаг болохоор өдөр тутам
янз бүрийн сорил туршилт тохиож, түүнээ шийдвэрлэх Ойрын
зорилтууд бидэнд тулгардаг. Эдгээр ойрын зорилтууд холын
зорилготой маань хэр авцалдаж нийцдэг билээ?
Холын зорилгоо амьдралын чигч шугам болгосон Таны үр
хүүхдээ сурган хүмүүжүүлэх ойр зуурын үйлсэд ач тусаа өгөх энэхүү
ном уншигчдад нэгийг сануулж, хоёрыг бодогдуулах эрдэмтэй
ажээ. Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр хандах; Хүүхдэдээ
аливаа зүйлийн учир утгыг зааж тайлбарлах; Хүүхдийнхээ юу
бодож сэтгэж байгааг мэдэж ойлгох; Тэдний бие даасан байдлыг
хөхиүлэн дэмжих ба хийж буй зүйлд нь хяналт тавьж зөвлөх зэрэг
хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрхэн оновчтой сонгож ашиглах тухай энд
өгүүлжээ. Насанд хүрэгчид хүмүүжлийн эерэг аргыг мэдэж, түүнийг
зөв ашигласнаар мөнөөх ирээдүйн төгс боловсорсон иргэдийг
хөгжүүлэх; тухайлбал тэдэнд бусдыг хүндэтгэх, бусдад сайхан
сэтгэлээр хандах ба туслах, өөрөө тогтсон дэг журамд хэвших,
шинэ нөхцөл байдалд бодит хандах, чухал зүйлд анхаарлаа
төвлөрүүлэх, орчиндоо түргэн дасан зохицох, алдаагаа ойлгон
гэмшиж засах ба үнэн сэтгэлээсээ уучлалт эрэх зэрэг өөрийгөө
хөгжүүлэх дардан замыг сонгоход нь тусална.
Хүүхдийг дээд зэргийн хүндэтгэлтэй, эрхэм хүн хэмээн
үздэг энэ цагийн энэрэнгүй ёсыг бэхжүүлэхэд энэ номын эрдэм нь
уншигч Таны оюуны тунгалаг мэлмийг гийгүүлэх болтугай.
Монгол Улсын гавьяат багш
Цамбын Түвшинтөгс
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Оршил

ОРШИЛ
Энэхүү гарын авлагыг 2006 онд хийгдсэн НҮБ-ын Ерөнхий Нарийн
Бичгийн даргын Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай судалгаанд
тулгуурлан гаргасан болно.
Дээрх судалгаагаар дэлхийн улс орон бүрт хүүхдүүд гэртээ ямар
нэгэн дарамт хүчирхийлэлд өртдөг болох нь илэрсэн юм. Энэ нь
ихэнхдээ үе дамжсан нийгмийн хандлага, зан үйл болон хүүхдийн
буюу хүний эрхийн талаарх мэдлэг мэдээлэл дутмаг байдгаас
үүдэлтэй.
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай судалгааны тайланд гэр
бүлийн хүрээнд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах талаар
дараах чухал зөвлөгөөг өгсөн байна. Үүнд:
•

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, тэр дундаа хүүхдийн эсрэг бие
махбод, сэтгэл санааны шийтгэлийг хөхиүлэн дэмждэг соёл,
уламжлалт хандлагыг өөрчлөх

•

Хүүхэдтэй хүчирхийллийн бус аргаар харилцахыг сурталчлах

•

Хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлэх аливаа асуудал болон
зөрчил маргааныг тайван аргаар шийдвэрлэх ур чадварыг
эцэг эхчүүдэд олгох

•

Хүүхдийг цогцоор нь харж, түүний гэр бүл, нэр хүнд, хөгжлийн
хэрэгцээ, шаардлагыг бүхэлд нь анхаарах

•

Хүүхдийн хөгжлийн үе шат, төлөвшлийн талаарх ойлголтыг
нэмэгдүүлэх

•

Хүүхдийн эрхийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх

НҮБ-ын Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай судалгааны талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл www.violencestudy.org
хаягаар орж үзнэ үү.
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Оршил
Хүүхэд ямар эрхтэй вэ?
Хүн бүр хүний үндсэн эрхийг эдэлдэг. Арьс өнгө, нас хүйс, хэл,
шашин шүтлэг, үзэл бодол, үндэс угсаа, эд хөрөнгө, нийгмийн
байдал эсвэл чадвараас үл хамааран хүн болгон үндсэн эрхийг
тэгш хүртэнэ.
Том хүн төдийгүй хүүхэд ч бас хүний эрхийг эдэлнэ. Гэхдээ хүүхэд
жаахан бас хэн нэгнээс хамааралтай байдаг тул томчууд тэднийг
эрх бүхий хүн гэж тэр бүр боддоггүй.
1989 онд дэлхийн улс орны удирдагчид хүүхэд бүрт хүний үндсэн
эрхийг эдлэх боломжийг олгосон олон улсын гэрээг батлан,
хүлээн зөвшөөрчээ. Үүгээрээ, хүүхэд бас эрхтэй гэдгийг хүн бүрт
ойлгуулахыг тэд хүссэн юм.
Энэхүү гэрээг буюу Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцыг дэлхийн
бараг бүх улс орон соёрхон баталсан юм. Хүүхдийн Эрхийн тухай
Конвенцод нэгдэн орсон улс бүр өөрийн оронд хүүхдийн эрхийг
хэрэгжүүлэн, хамгаалах ёстой болдог.

Тус Конвенциор хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэхэд эцэг эхчүүд
нэн тэргүүнд үүрэг хүлээдэг. Эцэг эх нь хүүхдийн хувьд
хамгийн чухал багш, чиглүүлэгч, үлгэрлэн дууриах хүн нь
юм.
Гэхдээ хүүхэд бол эцэг эхийн өмч биш. Хүний эрхийн зарчим
ёсоор хэн ч өөр хэн нэгний өмч биш юм.
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Оршил

Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцод зааснаар хүүхэд дараах эрхийг
эдэлнэ. Үүнд:
• Эсэн мэнд амьдарч бүрэн дүүрэн хөгжих эрх:
οο амьдралын шаардлагад нийцсэн эрүүл хоол хүнс, орон
гэр, цэвэр
οο усаар хангагдах
οο сурч боловсрох
οο эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртэх
οο чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, амрах
οο соёлын арга хэмжээ, үйлчилгээнд хамрагдах
οο хүүхдийн эрхийн тухай мэдээлэл авах
οο халдашгүй дархан байх
• Хамгаалуулах эрх:
οο хүчирхийлэл болон үл хайхрах явдал
οο мөлжлөг
οο хэрцгий, хүнлэг бусаар харилцахаас хамгаалуулах эрхтэй
• Шийдвэр гаргахад оролцох эрх:
οο үзэл бодлоо илэрхийлэх, үзэл бодлыг нь хүндэтгэн үзэхийг
шаардах
οο өөртэй нь хамаатай асуудлыг шийдэхэд оролцох
οο эвлэлдэн нэгдэх, бусад хүмүүстэй чөлөөтэй харилцах
Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга нь хүүхдийн эсэн мэнд, эрүүл саруул
хөгжих, аливаа хүчирхийллээс хамгаалуулах болон суралцах үйл
явцдаа оролцох эрхэд тулгуурлана.
Энэхүү гарын авлага нь хүүхдэдээ аливаа зүйлийг зааж сургахдаа
эрхийг нь хэрхэн хүндэтгэн харилцах талаар эцэг эхчүүдэд
тайлбарлах болно.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцын талаар дэлгэрэнгүй
мэдээлэл авахыг хүсвэл www.unicef.org/crc хаягаар орж үзнэ үү.
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Гарын авлагын тухай

ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙ
Эцэг эх байх нь хөгжил хөөрөөр дүүрэн боловч заримдаа уур
уцаар хүрмээр, баяр баясгалангаар бялхмаар хэдий ч үе үехэн
ямар их ядарч сульдсанаа мэдэрдэг ийм нэгэн аугаа их аялал
билээ. Энэхүү аяллын зорилго нь маш чухал их үйлс буюу нэгэн
шинэ хүмүүнийг өөрийн бүтээгдэхүүн болгон өөрийн гараар
хүмүүжүүлэн төлөвшүүлж, нялх балчир наснаас насанд хүрсэн
том хүн болтол дагуулан хөтлөн явсаар, аз жаргалтай, амжилт
бүтээлээр дүүрэн амьдралд хөл нийлүүлэн алхахад хэрэгтэй
бүхэнд сургахад оршино.
Заримдаа энэхүү зорилго нь үнэхээр хүршгүй, биелшгүй мэт
санагдах хүнд хэцүү санагдах үе эцэг, эхчүүд бидэнд тохиолдох
нь ч байдаг. Зарим үед бид яахаа ч мэдэхгүй болдог. Тэгснээ бүр
аль нь зөв болохыг ойлгохоо болих үе ч таардаг. Бас заримдаа
амьдралд тохиолддог олон олон дарамт шахалтад автан дээрх гол
зорилгоосоо ухарч няцах нь бий.
Эцэг эхчүүдийн олонх нь хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх талаар
амьдралаас сурдаг. Бид хүүхдийн нас, биеийн хөгжлийн талаар
муухан мэддэг тул зөвхөн зөн совингоороо л энэхүү их ажлыг
нугалж, эсвэл өөрийн хүүхэд насанд тохиолдож байсан үйл явдал
дээр тулгуурласан туршлага дээрээ үндэслэн хүүхдэдээ ханддаг.
Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бидний зөн совин сэтгэлийн хөдөлгөөнийг
даган гарч ирдэг бодол санаа тул ямар нэгэн тодорхой зорилгогүй,
сайтар бодож тооцоолоогүй зүйл байдаг. Бас хүүхэд насны маань
туршлага заримдаа сөрөг, тэр ч бүү хэл хүчирхийлэлд өртсөн
тухай дурсамж байдаг.
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Гарын авлагын тухай
Ийм учраас хүүхдийн хүмүүжлийг зодох, гар хүрэх замаар
төлөвшүүлдэг гэж үздэг эцэг, эхчүүд олон байдаг. Зарим нь биеэ
барьж чадаагүйдээ санаа нь зовдог бол заримд нь өөр аргагүй мэт
санагддаг.
Гэхдээ бид өөр арга замаар хүүхдээ хүмүүжүүлж болох юм. Энэ
бол “зааж сургах” гэсэн утгаар хүүхдээ “хүмүүжүүлэх” явдал юм.
Зааж сургах гэдэг нь өөрийн гэсэн тодорхой зорилготой, хамгийн
өгөөжтэй арга замыг хэрэглэх төлөвлөгөөтэй, үр дүнд хүрэх
шийдвэрийг олно гэсэн үг юм.

Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц нь бие махбодын шийтгэл зэрэг
хүчирхийллийн бүхий л хэлбэрээс хүүхдийг хамгаалахад чиглэжээ.
Мөн хүүхдийн бусдаар хүндлүүлж, халдашгүй дархан байх эрхийг
батлан тунхагласан.
“Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” нь хүүхдийг аливаад суралцагчийн
хувьд хүч үл хэрэглэн хүндэтгэн харилцах арга зам юм. Энэ бол
хүүхдэд амжилт гаргахад нь тус нэмэр болох, түүнд хэрэгтэй
мэдээлэл олж өгөх, түүний өсөлт хөгжлийг дэмжин тэтгэх сургалтын
арга барил юм.
Хүүхэд бүх төрлийн хүчирхийллийн хэлбэрээс
Хамгаалуулах эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц, 19-р зүйл
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Гарын авлагын тухай
Энэхүү гарын авлага нь хүүхэд хэрхэн бойжин хөгждөг болон
түүнийг хэрхэн сайн сайхан өсгөн хүмүүжүүлэх талаар хийсэн
хэдэн арван жилийн судалгааны үр дүнд үндэслэн бичигдсэн
юм. Энд өгүүлсэн хүүхэд хүмүүжүүлэх арга барил нь мөн эдгээр
судалгаан дээр тулгуурласан юм.
Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга нь:
хүчирхийлэлгүй, шийдвэрлэх арга замыг чухалчилсан
хүндэтгэл болон хүүхдийн хөгжлийн
зарчим дээр үндэслэсэн байна.

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга нь эцэг эхчүүдийн хүүхэдтэйгээ
харилцах гол арга зам юм. Энэ нь амьдралын олон янзын нөхцөл
байдал дээр баримталж болох багц зарчим юм. Өөрөөр хэлбэл
эдгээр зарчим зөвхөн хүнд хэцүү үед биш, таны хүүхэдтэйгээ
харилцах бүх үйл явцад хэрэг болох юм.
Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцод эцэг эхчүүд хүүхдээ өсгөн
хүмүүжүүлэх хамгийн чухал үйлсдээ хэрэгтэй тусламж дэмжлэгийг
авах эрхтэй гэж заасан байдаг. Энэхүү гарын авлага нь эцэг эхчүүд
хүүхдээ хүч хэрэглэлгүйгээр хүмүүжүүлэхэд тус дэм болох, тэдэнд
шаардлагатай мэдлэг мэдээлэл олгоход чиглэгдсэн билээ.

Эцэг эхчүүд хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхдээ
тусламж, дэмжлэг авах эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц, 18, 19-р зүйл
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Гарын авлагын тухай

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга нь
хүүхдийн эрүүл хөгжлийн талаарх бидний мэдлэг,
сайн эцэг, эх байх тухай олон судалгааны дүн болон
хүүхдийн эрхийн нэгтгэл юм.
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Гарын авлагын тухай

Гарын авлага
хэнд зориулагдсан тухай
Энэхүү гарын авлагад багтсан бүх мэдээлэл ямар ч насны
хүүхэдтэй бүх эцэг эхчүүдэд зориулагдан боловсруулагдсан
болно. Энд хүүхэд төрсөн цагаас эхлээд түүнийг нас бие гүйцэх
хүртэл тохиолдож болох нийтлэг асуудлуудыг багтаасан юм.
Энэхүү гарын авлага нь ирээдүйн эцэг эхчүүдэд ч мөн зориулагдсан
юм. Хүүхэдтэй болохоосоо өмнө ямар эцэг эх байх хэрэгтэй талаар
урьдчилан бодох хэрэгтэй. Хэрвээ бид хэрэгтэй зүйлээ мэдэж,
учрах саад бэрхшээлд бэлэн байвал цаг нь ирэхэд бүхий л хүнд
хүчир зүйлийг илүү амар хялбар даван туулж чадна.
Гарын авлага нь эцэг эхчүүдтэй хамгийн ойр ажилладаг хүмүүс
болох сургагч багш, чиглүүлэгч, нийгмийн ажилтнуудад мөн чухал
материал болно. Энэхүү гарын авлагыг хувь хүний болон бүлгийн
сургалтаар яриа хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, асуудал хэрхэн
шийдвэрлэхэд сургах зэрэгт ашиглаж олно.
Зарим хүүхдийг өсгөн хүмүүүжүүлэхэд үе тэнгийнхнээс нь
илүү хэцүү байдаг. Тухайлбал, ийм хүүхэд бусдаас зожиг,
анхаарал муутай, архи согтууруулах ундаанаас үүсэлтэй
зэрэг янз бүрийн өвчин эмгэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй,
тархины гэмтэлтэй байж болох юм. Хэрвээ хүүхдийн тань
зан байдал, таны санааг зовоодог бол та аль болох эрт
зөвлөгөө, тусламж дэмжлэг өгөх хүн, газар хайх хэрэгтэй.
Хэдийгээр энэхүү гарын авлага айл өрх бүрт хэрэг болж
болох мэдээллийг агуулсан боловч хүнд асуудал бэрхшээл
бүхий хүүхэдтэй эцэг, эхчүүд өрхийн эмч, хүүхдийн сувилагч
зэрэг мэргэшсэн мэргэжилтэнд хандаж нэмэлт мэдээлэл,
тусламж авах хэрэгтэй.
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Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга гэдэг нь:
Хүүхдийг зөнд нь хаяж, толгой дээрээ гаргана гэсэн үг биш юм.
Хүүхдэд юу ч байсан хамаагүй хүссэн бүхнээ гүйцэлдүүлэхийг
нь зөвшөөрнө гэсэн үг биш юм.
Хүүхэд ямар нэгэн дагаж мөрдөх дүрэм, журамгүй байх, түүнд
хэмжээ хязгаар тогтоохгүй, шаардлага тавьдаггүй байна гэсэн
үг биш юм.
Тухайн тулгамдсан нөхцөл байдалд яаран хариу арга хэмжээ
авах, эсвэл зодох цохих зэрэг шийтгэлийн оронд өөр шийтгэл
хэрэглэх явдал биш юм.

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга гэдэг нь:
Хүүхдийг хувийн сахилгатай болоход нь дэмжиж туслах урт
хугацааны шийдэл юм.
Хүүхдээсээ хүсэн хүлээж байгаа зүйл, дүрэм журам, хэмжээ
хязгаарыг түүнд ойлгуулах, таны зөв тодорхой харилцааг хэлнэ.
Бие биеэ харилцан хүндэтгэсэн харилцааг хүүхэдтэйгээ хамт
бий болгох явдал юм.
Хүүхдэдээ насан туршдаа хэрэглэж үр шимийг нь хүртэх
боломжтой чадвар дадал эзэмшүүлэх арга юм.
Хүнд хэцүү нөхцөл тулгарахад өөртөө итгэлтэйгээр даван
туулах чадварыг хүүхдэдээ зааж сургах тухай юм.
Хүүхдээ биеэ зөв авч явах, хүчирхийлэл үл хэрэглэх, бусдын
санаа бодлыг ойлгож хүлээн авах, өөрийгөө хүндэтгэх, хүний
эрх болон бусдыг хүндэтгэн харьцах зан харилцаанд сургахыг
хэлнэ.
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Гарын авлагын зохион байгуулалт
Энэхүү гарын авлага нь нэгээс нөгөөд шилжих зарчмаар зохиогдсон
юм. Бүлэг бүр өмнөхөөсөө үргэлжлэн бичигдсэн тул гарын авлагыг
бүхэлд нь уншаад өгөгдсөн дасгалыг дараалан хийвэл илүү үр
дүнтэй.
Хүмүүжлийн эерэг аргаас суралцах явцдаа бид бүгдээрээ - томчууд
ч тэр - хүүхдүүд ч тэр амьдралаас суралцагчид гэдгийг санаарай.
Хүн бүр оролдож үзээд алдаж энддэг явдалтай тохиолддог, гэхдээ
уйгагүй хичээл зүтгэлийн эцэст лавтайяа амжилтад хүрдэг.

Хүүхэдтэй болж эцэг эх болох нь эцсийн зогсоол биш харин
аугаа их аян юм. Ямар ч аянд гарахад бэлтгэл хангах
шаардлагатай байдаг шүү дээ.

Энэхүү их аяныг амжилттай өрнүүлэхэд юу хэрэг болох талаар
бодож эргэцүүлцгээе.
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Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга гэдэг нь эцэг эхийн хүүхдэдээ
хандах хандлага юм.
Энэ бол аливаа зүйлийг эргэцүүлэн бодох арга зам юм.
Сайн сайхан эцэг эх байх нь холын зорилгоо тодорхойлох, хүүхдэдээ
элэгсэг дотно сэтгэлээр хандах, аливааг ойлгуулах, хүүхэд хэрхэн
бодож сэтгэдэг, хэрхэн мэдэрч хүлээж авч байгааг ойлгох, асуудал
шийдвэрлэж чаддаг болоход гол анхаараа хандуулах гэсэн дөрвөн
үндсэн зарчим дээр тогтоно.

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын
үндсэн зарчмууд

Асуудал шийдвэрлэх

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
юу мэдэрдгийг ойлгох
Элэгсэг дотно
сэтгэлээр
хүүхэдтэйгээ
харилцах

Аливааг
ойлгуулах

Холын зорилгоо тодорхойлох
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Гарын авлагын эхний 4 бүлэг дээрх үндсэн 4 зарчмыг нэг нэгээр нь
авч тайлбарлана.
1-р бүлэгт эцэг эхчүүдийн өмнө тулгардаг ойрын зорилго болон
холын зорилго хоорондын ялгааг тайлбарлана. Энэхүү бүлгийг
уншсанаар өөрийн хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэхэд ямар зорилго
тавих талаар бодох юм.
2-р бүлэгт хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг
сайн тайлбарлан таниулахын чухлыг өгүүлжээ. Энэ талаар та одоо
юуг яаж хийх, хожим хойно юу хийж болох талаар энэ бүлгээс
суралцах болно.
3-р бүлэгт хүүхдийн хөгжлийн үе шатыг бүхэлд нь судална.
Ингэснээр танай хүүхэд хэдэн насандаа юуны тухай бодож, юуг
хэрхэн мэдэрч, тэр өнөөдрийн нөхцөл байдалд чухам яагаад ингэж
хандаж байгаа талаар та мэдэж авах болно.
4-р бүлэгт хүүхдийн биеэ авч явах байдал нас насанд нь өөр
байдгийг жишээ татан харуулна. Хүүхэд тань тухайн нөхцөл
байдалд өнөөдөр яагаад ингэж биеэ авч явж байгааг асуудал
шийдвэрлэх аргаар судалж мэдэх болно.
5-р бүлэгт та олж авсан бүх шинэ мэдээллээ нэгтгэн хэрэглэх
болно. 4-р бүлэгт өгөгдсөн хүүхдийн зан байдлын тохиолдол бүрт
хийсэн хариу үйлдлийн аль нь илүү үр дүнтэй нөлөөлж чадах вэ
гэдэгт үнэлгээ хийх болно. Та энэ бүлгийг судалснаар хүүхдийн
хүмүүжилд эергээр хандах хандлагыг хэрэглэж, яагаад энэ арга
илүү сайн үр дүнтэй болох талаар ойлгох болно.
Энэхүү гарын авлагаас сурсан зүйлээ аажим аажмаар
амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Хүүхэд
хүмүүжүүлэх эерэг аргыг хэрэглэхээсээ өмнө түүний үндсэн
зарчмуудыг сайтар ойлгох нь чухал юм.
Гэхдээ хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаандаа холын
зорилгоо байнга санаж, хүүхэдтэйгээ хэрхэн элэгсэг дотно
харилцах,түүнд аливаа зүйлийн учрыг тайлбарлаж өгөх арга
замыг эрэлхийлж эхлэх, хүүхдийнхээ чухам яагаад өнөөдөр
ийм зан байдал гаргаж байгааг ойлгож хүлээн авахыг
оролдоорой. Тун удалгүй таны үзэл бодол өөрчлөгдөж,
чадвар дадал тань улам сайжрах болно.
ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Гарын авлагын тухай

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын үндсэн зарчмуудыг хүүхдийн
нялх балчир наснаас дагаж мөрдөх нь маш чухал төдийгүй түүний
хөгжил, төлөвшлийн бүхий л үе шатанд хэрэглэх хэрэгтэй юм.
Хүүхэд тань 20 нас хүрсэн ч гэсэн өөрөө бие даан шийдвэр гаргаж
асуудлаа шийдвэрлэж, тулгарсан бэрхшээлийг даван туулж, зөрчил
маргааныг тайван бөгөөд бүтээлч арга замаар зохицуулахад нь
туслахдаа та энэхүү гарын авлагаас суралцсан зарчмуудыг дахин
дахин хэрэглэж болох юм.
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Холын зорилгоо
тодорхойлох
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БҮЛЭГ 1
ХОЛЫН ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХ

Хүүхэд төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлэх нь бид бүхний амьдралдаа
хийж бүтээдэг хамгийн чухал ажлуудын нэг билээ. Гэвч бидний
ихэнх нь хаана, хэрхэн хүрэхээ бодохгүйгээр энэхүү их аяныг
эхэлдэг.
Энэ бүлэгт та аав эсвэл ээжийн хувьд ямар зорилгыг тээж явдаг
тухайгаа эргэцүүлэх болно. Таны зорилго хүүхдээ эерэг аргаар
хүмүүжүүлэх хөгжүүлэхэд үндэс суурь тань болно.

Холын зорилгоо тодорхойлох
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БҮЛЭГ 1
Одоо төсөөлцгөөе...
Танай гэрт нэгэн шинэ өглөө эхэллээ. Хүүхэд тань сургуульдаа,
харин та ажилдаа явахаар бэлтгэж байна. Цаг их давчуу байлаа.
Энэ өглөө та хүүхдээ ямар байж, юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ?
Өөрөөр хэлбэл энэ өглөө та эцэг/эх хүний хувьд ямар зорилготой
байна вэ?
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Холын зорилгоо тодорхойлох

Дасгал: Эцэг эхчүүдийн зорилго - 1
Энэ өглөө таныг ажилдаа явахаас өмнө хүүхэд тань юуг
хийчихсэн байгаасай гэж хүсэж байна вэ?
Таван зүйлийг бичнэ үү.
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БҮЛЭГ 1
Одоо таны хүсэл зорилгын тухай авч үзье.
Та хүүхдээ юу дараах зүйлсийг биелүүлсэн байгаасай гэж хүссэн
үү? Тухайлбал:
Хурдан хувцаслах
Цайгаа хурдан уух
Таны үгэнд орох
Хэлсэн бүхнийг тань тэр дор нь биелүүлэх г.м
Эдгээр нь тухайн нөхцөл дэх ойрын зорилт юм.

Ойрын зорилт нь эцэг эхээс хүүхдээрээ яг одоо хүсэж байгаа зүйл
юм.
Тухайлбал, та хүүхдээсээ
Гутлаа яг одоо өмсөх
Машин замаас яг одоо холдох
Гэртээ яг одоо хурдан орох
Дүүгээ зодохоо яг одоо болих гэх мэтийг хүсдэг
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Холын зорилгоо тодорхойлох
Эцэг эхийн хувьд дээр дурдсантай адил ойрын зорилтуудыг
хэрэгжүүлэх аргыг олохоор оролдсоор нэг л мэдэхэд өдөр өнгөрсөн
байдаг. Энэ бол эцэг эхчүүдэд тохиолддог бодит байдал юм.
Үнэндээ эцэг эхчүүдийн хувьд туйлаас хүсэж байгаа зүйлээ
өөрсдөө умартах нь олонтоо тохиолддог.
Одоо дахин төсөөлөөд үзье...
Хүүхэд тань өсөж том болжээ. Та түүний 20 насны төрсөн өдрийг
тэмдэглэхээр болж байна гэж бодъё.
Нүдээ аниад тэр үед хүүхэд тань ямаршуу хүн болсон байх бол
гэдгийг төсөөлдөө.
Таны хүүхэд хорин насандаа ямар хүн болсон байгаасай гэж та
хүсэж байна вэ?
Тэр үед таны хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаа ямар байгаасай гэж
та бодож байна вэ?
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БҮЛЭГ 1

Дасгал: Эцэг эхчүүдийн зорилго - 2
Хүүхэд тань хорин нас хүрэх үедээ эзэмшвэл зохих таван
зан чанарыг нэрлэнэ үү?
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...............................................................................................................
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Холын зорилгоо тодорхойлох

Таны хүссэн зорилтууд ямар болсон байгааг харцгаая.
Та дараах зан чанарыг оруулсан уу?
Асуудлыг зөв шийдвэрлэх чадвартай
Хүмүүстэй сайхан харилцдаг
Таныг хайрлаж хүндэлдэг
Настай болоход тань асарч тэтгэдэг
Бусдыг хүндэлж, хайрладаг
Буруу зөвийг ялгадаг
Хариуцлагаа хүлээдэг
Үнэнч шударга
Гэр бүл, найз нөхдөдөө үнэнч
Хань ижилдээ хайр халамжтай
Өөртөө итгэлтэй, бие даан бодож сэтгэх чадвартай
Амьдралын хүнд хэцүү сорилт шалгуурыг даван туулах
чадвар, сэтгэлийн тэнхээтэй
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17

БҮЛЭГ 1
Өөрөөр хэлбэл:
Холын зорилгоо биелүүлэхийн тулд эцэг эхчүүд олон жилийн турш
мэрийж чармайдаг. Үүнийг эцэг эхчүүд хамгийн гол зорилго болгон
хичээдэг.
Хүүхдээ том болоход ямар хүн болоосой гэж хүсэх нь эцэг
эхчүүдийн холын зорилго юм.
Тухайлбал, та хүүхдээ
Тусч, эелдэг
Биеэ зөв авч явдаг (зөв хүмүүжилтэй)
Бусдыг бодож, хүндэлдэг
Зөв шийдвэр гаргадаг
Шударга, итгэл даахуйц
Тайван амгалан (хүчирхийлэл хэрэглэдэггүй)
Таныг хүндлэн асардаг
Сайн аав/ээж
байгаасай гэж хүсэж байгаа.

Холын зорилгоо биелүүлэхэд тань их чармайлт, хугацаа
хэрэгтэй болно. Гэхдээ таны холын зорилго бол хүүхдээ
хүмүүжүүлэх хамгийн чухал зүйл тань юм.
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Холын зорилгоо тодорхойлох
Эцэг эх байхын хамгийн хэцүү нь холын зорилгоо ч богино
хугацааны зорилтоо ч биелүүлэх явдал юм. Учир нь энэ хоёр
ихэвчлэн хоорондоо харшилдаг.
Хүүхэд тань сургуульдаа явахаар бэлтгэж байсан тухай өмнөх
жишээг эргэж нэг саная.
Цаг их давчуу байна. Хүүхэд тань өглөөний цайгаа ууж, хувцсаа
өмсөж, шүдээ угаагаад гэрээсээ яг цагтаа гарах хэрэгтэй байдаг.
Яг энэ үед таны хувьд хүүхдээ сургуульд нь хүргэж өгөөд, өөрөө
ажилдаа хоцрохгүй очих нь чухал байна. Таны санаа зовж
бухимдана.
Харин хүүхэд тань удаан хөдөлж, өөр зүйлд саатна. Таны уур
хүрнэ. Та хүүхдээ хурдан хөдөлгөхийн тулд түүн рүү хашхичин
зандчиж, бүр цохиод авч ч мэднэ.
Энэ үед та хүүхдээ яг одоо бушуухан явуулах хэрэгтэй гэсэн
ойрын зорилтдоо гол анхаарал тавьж байна.
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БҮЛЭГ 1
Харин таны холын зорилго юу билээ?
Та хүүхдээ хашхичин загнахдаа түүнд эелдэг байхыг үлгэрлэн
зааж байна уу?
Та хүүхдээ цохиод авахдаа асуудлыг хэрхэн шийдэхэд сургаж
байна уу?
Тулгамдсан нөхцөл байдалд бидний хийж байгаа бүхэн хүүхдэд
дуурайж дагах үлгэр загвар болдог. Тэр бухимдсан үедээ хэрхэхийг
бидний хийж байгаа үйлээс харж суралцдаг. Хэрвээ бид бухимдаж,
тулгамдсан үедээ хашхичиж, бусдыг зодож цохиж байвал тэр мөн
л үүнийг хийх болно.
Эцэг эхчүүд ойрын тулгамдсан зорилтоосоо болж сэтгэлээр
хямардаг, ингэснээрээ өөрсдийн холын зорилгыг хэрэгжихэд
өөрсдөө саад тотгор учруулдаг. Хашхичиж зандчих, эсвэл
зодож цохих нь таны хүүхдэдээ урт удаан хугацааны турш зааж
эзэмшүүлэхийг хичээж байгаа зүйлээс тань огт өөр эсрэг зүйлд
түүнийг аяндаа сургадаг юм.
Та ингэх бүрийдээ хүүхдэдээ асуудлыг шийдвэрлэх илүү зөв арга
замыг харуулах, зааж сургах боломжоо алдсаар байх болно.
Тэгвэл ойрын зорилт болон холын зорилгоо хоёуланг нь хэрхэн
биелүүлж болох вэ?
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Холын зорилгоо тодорхойлох
Хүүхдээ зөв сайн хүмүүжүүлэх хамгийн гол хүчин зүйл нь одоо
болон ойрын үед тулгарч буй бэрхшээл саадыг холын зорилгод
хүргэх боломж бололцоо хэмээн хүлээн зөвшөөрөх явдал юм.
Бухимдах, урам хугарах нь таны хувьд хүүхдэдээ ямар нэгэн маш
чухал зүйл буюу яг одоо гутлаа өмсөхөөс илүү хэрэгтэй зүйлийг
яаралтай зааж сургах хэрэгцээ гарч ирээд байгааг илэрхийлсэн
дохио юм.
Өөрөөр хэлбэл та хүүхдэдээ:
Бухимдлаа даван туулах
Бусадтай хүндэтгэлтэй харилцах
Зөрчлийг шийдэхдээ аливаа хүндрэлтэй асуудлыг зохицуулах
Бусад хүмүүс юу мэдэрч байгааг бодолцох
Бусад хүмүүсийг бие махбод, сэтгэл санааны хувьд
хохироохгүйгээр өөрийн зорилгод хэрхэн хүрэхийг зааж
сургах боломжтой болж байгаа юм.
Урам тань хугарч, уур тань хүрэх мөч бүхэн танд хүүхдэдээ бодит
үлгэр дуурайл болох боломжийг олгодог. Энэ үеийг амжилттай
даван туулснаараа та хүүхдэдээ уур бухимдалтайгаа хэрхэн
тэмцэж, давж гарч болдгийг жинхэнэ ёсоор нь харуулж чадна.
Үүнийг хэрхэн амьдралд хэрэгжүүлэх вэ?
Зөвхөн хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргуудыг оновчтой хэрэглэх
замаар л шийдэх болно.
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2
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах,
аливааг ойлгуулах

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

23

24

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

БҮЛЭГ 2
ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ ЭЛЭГСЭГ ДОТНО СЭТГЭЛЭЭР
ХАРИЛЦАХ, АЛИВААГ ОЙЛГУУЛАХ
Таны тавьсан хэтийн зорилго нь хүмүүжлийн эерэг аргуудыг
хэрэглэх ур чадварыг эзэмших үндэс болно. Тэрхүү чадварыг
эзэмших эх суурь нь элэгсэг дотно сэтгэлээр хүүхдэд хандах
болон аливааг тайлбарлан ойлгуулах гэсэн хоёр үндсэн зүйлээс
шалтгаалдаг.
Энэ бүлгээс та бид хүүхдэд элэгсэг дотно сэтгэл хандах аливаа
зүйлийн учир зүйг тайлбарлан зааж өгөх гэдэг нь юу болох мөн
яагаад чухал болохыг үзэх болно.
Холын зорилгодоо хүрэхийн тулд хүүхэдтэйгээ харилцахдаа энэ
бүхнийг хэрхэн хэрэгжүүлж болох тухай та эргэцүүлэх болно.

Асуудал шийдвэрлэх

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
юу мэдэрдгийг ойлгох
Элэгсэг дотно
сэтгэлээр
хүүхэдтэйгээ
харилцах

Аливааг
ойлгуулах

Холын зорилгоо тодорхойлох

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах
Элэгсэг дотно сэтгэл гэж юу вэ?
Хүүхдээ сэтгэл санааны хувьд аюулгүй, тайван байдалд
байлгах
Хүүхдээ ямар ч байсан хувиршгүй үнэнчээр хайрлах
Эелдэг дулаан үгс хэрэглэх болон үнсэх, тэврэх
Хүүхдийнхээ сэтгэхүй, нас зүйн хөгжлийн үе шатыг андахгүй
мэдэх, ойлгох
Хүүхдэд юу хэрэгтэй байгааг соргог мэдрэх
Хүүхдийнхээ дотоод мэдрэмжийг тандан ойлгож хүлээн авах
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Гэр бүл дэх харилцаа халуун дулаан байвал хүүхэд эцэг эхээ
баярлуулахыг байнга хүсдэг болно.

Халуун дулаан харилцаа нь ойрын зорилтыг тухай бүрд нь зүй
зохистой шийдвэрлэж, алс хэтдээ шаардлагатай сайн зүйлд
сургадаг.
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Эцэг эхийн зүгээс хүүхдэдээ элэгсэг дотно сэтгэлээ тухай бүрд
харуулах олон арга бий. Жишээ нь:
“Би чамд хайртай” гэх зэрэг элэгсэг үг хэлэх
Хүүхэд буруу зүйл
хийсэн ч эцэг эхийн
хайртай хүүхэд
хэвээрээ гэдгийг
харуулж, мэдрүүлэх
Хүүхдэдээ ном уншиж
өгч, байнга ярилцах
Дотноор тэвэрч байх
Хүүхдийн гэмтэж бэртсэн, гомдсон эсвэл айж түгшсэн үед нь
тайвшруулж аргадах
Хүүхдийн үгийг тэвчээртэй сонсох
Нөхцөл байдлыг хүүхдийнхээ нүдээр харж ойлгохыг хичээх
Хүүхдийг магтан сайшаах
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхэдтэйгээ хамт тоглож, инээж баясах
Асуудал бэрхшээл тохиолдсон үед нь хүүхдэдээ зөвлөх,
дэмжих туслах
Хэцүү зүйл хийж гүйцэтгэхэд нь хүүхдэдээ туслах, урам өгөх
Хүүхдэдээ итгэдэг тухайгаа хэлж байх, түүнд итгэдэг гэдгээ
харуулж байх
Хүүхдийнхээ хичээл зүтгэл, ололт амжилтыг олж харах,
сайшааж урамшуулах
Тэдэнтэй хамт хөгжилдөх

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Дасгал-1. Элэгсэг дотно харилцаа яагаад
чухал байдаг вэ?
Хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд элэгсэг дотно байдал яагаад чухал
болохыг ойлгохын тулд өөрийгөө урьд нь огт мэддэггүй
байсан шинэ гадаад хэл сурч байна гэж төсөөлөөд дараах
асуултад хариулцгаая!
1. Багш чинь ямар байвал та илүү сайн сурах вэ?
А) Зөв сайн хийж чадаж байгаа зүйлийг тань олж
хараад танд хэлдэг
Б) Буруу хийж байгаа зүйлийг тань зөвхөн олж хараад
шүүмжлээд шоолоод байдаг
2. Юу мэдэрч байвал та илүү сайн сурах вэ?
А) Багштайгаа хамт байхад айх эмээх зүйлгүй санаа
амар, чөлөөтэй сайхан байх
Б) Хэрвээ алдаа гаргавал багш загнана, уурлана,
цохиод авна гэж айх
3. Ямар бодолтой байвал та илүү сайн сурах вэ?
А) Багш таныг хэдэн алдаа гаргасан ч уурлалгүй
тайлбарлан өгч, өөрийг чинь дэмжинэ гэж бодох
Б) Таныг алдаа гаргавал багш цухалдан уурлана,
зэмлэн буруушаана, үглэж загнана гэж бодох
4. Та ямар багшийг баярлуулах гэж хүсэх вэ?
А) Сайхан ааштай, бусдыг ойлгодог
Б) Өөрийг чинь загнаж, шүүмжилдэг, гутаадаг
5. Багш тань ямар байвал гадаад хэл сурах хүсэл танд төрөх
вэ?
А) Өөрийг тань ямар чадварлаг сурагч болохыг байнга
хэлдэг
Б) Таныг тэнэг мангуугаар дууддаг
6. Багш тань ямар байвал та тулгарсан асуудал, тохиолдсон
бэрхшээлийнхээ тухай түүнд чөлөөтэй хэлж, санал
солилцох вэ?
А) Багш тань сонсож тусалдаг
Б) Багш тань уурлаж, зэмлэж шийтгэдэг
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Дасгал-2. Элэгсэг дотно сэтгэлээр хүүхдэдээ
хандах нь
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцдаг аргуудаасаа
тавыг нэрлэж бичнэ үү.
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Дээр дурдсан аргуудаас аль нь хүүхдэд тань:

Бие махбодын болон сэтгэл санааны амгалан тайван, аюулгүй
байдлыг мэдрэх боломж олгодог вэ?

Та түүнийг ямар ч байсан хувиршгүйгээр хайрлана гэдгийг
мэдрүүлэх вэ?

Та түүнд үг хэл, үйл хөдлөлөөрөө элэгсэг хандаж байгааг
харуулах вэ?

Түүний хөгжлийн үе шатыг та сайн ойлгож мэдэрч байгааг
илэрхийлэх вэ?

Юу хэрэгтэй байгааг нь та мэдэж ойлгож байгааг харуулах
вэ?

Сэтгэл санааных нь байдлыг үнэн зөв ойлгож, хүлээж авч
байгааг тань хүүхдэд харуулах
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Хүүхдэдээ аливааг ойлгуулах
Хүүхдэдээ аливааг ойлгуулах гэж юу вэ?
Биеэ зөв авч явах талаар тодорхой заавар, зөвлөмж өгөх
Хүүхдээсээ юу хүсэн хүлээж байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Тохиолдож байгаа шинэ
ойлгомжтойгоор тайлбарлах

зүйлийн

учир

шалтгааныг

Хүүхдээ амжилт гаргахад нь дэмжих
Хүүхдийнхээ бие даасан сэтгэлгээг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхэдтэйгээ санал солилцох, хэлэлцэн тохиролцох
Аливааг ойлгуулан таниулах нь юу илүү чухал вэ гэдгийг
ойлгож суралцахад хүүхдэд тусалдаг
Учир зүйг ойлгуулснаар хүүхэд өөрийнхөө алдааг ухамсарлаж,
түүнийгээ засаж залруулахын тулд юу хийж болох тухай бодож
чармайдаг.
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Хүүхэд аливааг ойлгодог болсноор дараагийн удаад алдаа
гаргахгүйгээр амжилтад хүрэхэд хэрэгтэй мэдлэг мэдээллийг олж
авдаг.
Тэрээр таныг хажууд нь байхгүй байсан ч тохиолдсон бэрхшээлийг
даван туулах, асуудлыг шийдвэрлэх, арга замыг мэддэг болно.

Аливаа зүйлийн учир зүйг мэддэг болсноороо хүүхэд бусад хүнтэй
санал нийлэхгүй байгаа зүйлсийг бүтээлчээр хэлэлцэж, амар
тайван арга замаар шийдвэрлэж сурдаг.
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхдэд аливааг ойлгуулахын тулд эцэг эхчүүдийн хэрэглэдэг
аргуудаас дурдвал:
Ямар нэгэн бэрхшээл, хэцүү зүйл тохиолдоход хүүхдээ
бэлдэх, түүнд үйл явдлын эцэст юу болж магадгүйг, тэр
байдлыг даван туулж болох тухай хэлж сургах.
Тогтоосон дүрэм журмын цаад учир шалтгааныг тайлбарлаж
өгөх
Дүрэм журмыг хүүхэдтэйгээ хэлэлцэж, түүний үзэл бодлыг
сонсох
Хүүхэд гаргасан алдаагаа засах арга замыг олох, суралцахад
нь туслах
Хүүхэдтэйгээ шударга бас уян хатан байх
Уур уцаараа хянах, биеэ барих, хүүхдээ зодохоос татгалзах
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Өөрийн бодлоо хүүхдэдээ тайлбарлаж өгөх, түүний санаа
бодлыг сонсох
Хүүхдийн аливаад гаргаж буй хандлага, хийж байгаа зүйл нь
бусад хүнд хэрхэн тусч болохыг ойлгуулах
Хүүхдэдээ зөв шийдвэр гаргахад нь туслах, зөвлөх мэдээллийг
өгөх
Хүүхэдтэйгээ байнга ярилцаж байх
Хүүхдийг зодож цохино, хайргүй болно гэж сүрдүүлэхгүй
байх, мангас зэрэг эмээдэг зүйлээр нь айлгахгүй байх
Хүүхдэдээ зөв сайн үлгэр дуурайл үзүүлэх, удирдан чиглүүлэх
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Дасгал: Аливааг ойлгуулах нь яагаад чухал вэ?
Яагаад аливаа зүйлийн учир утгыг хүүхдэд ойлгуулах нь
хүмүүжил төлөвшлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог
тухай ойлгохын тулд өөрийгөө гадаад хэл сурч байна гэж
дахин төсөөлөөд дараах хэдэн асуултад хариулаад үзье.
1. Багш тань ямар байвал та илүү сайн сурах вэ?
a) Шинэ үгийг хэрхэн хэлэхийг үлгэрлэн зааж өгдөг,
дуудлага дүрмийг ойлгомжтой тайлбарладаг
б) Шинэ үгийг хэрхэн хэлэхийг өөрт тань даалгах мөртөө
буруу хэлэнгүүт зэмлэж загнадаг
2. Багш тань ямар байвал та гадаад хэлийг илүү гүнзгийрүүлж
сурахыг хүсэх вэ?
a) Оролдлого тань тийм амжилттай сайн болоогүй ч
таныг үргэлж урамшуулж, сайшаадаг
б) Алдаа гаргахад буруушаахыг урьтал болгодог,
шийтгэх гэж сүрдүүлдэг
3. Багш тань ямар байвал та гадаад хэл сурах дуртай болох вэ?
a) Шалгалтаа амжилттай өгөхөд хэрэг болох мэдээллийг
сэтгэл харамгүй байнга өгдөг
б) Шалгалтаа
амжилттай
өгөхөд
хэрэг
болох
мэдээллийгөгдөггүй мөртөө, шалгалтад муу авахад
уурладаг
4. Багш тань ямар байвал та илүү сайн сурч түүнийг баярлуулахыг
хүсэх вэ?
a) Гаргасан алдааг тань тантай биечлэн ярилцаж,
дараагийн удаад юу анхаарахыг зааж өгдөг
б) Алдаа гаргавал хашхичиж загнадаг
5. Багш тань ямар байвал та өөр гадаад хэл сурахыг хүсэх вэ?
a) Таныг хэлэндээ авьяастайг магтан сайшаадаг,
зөвлөгөө өгдөг, оролдлогыг тань дэмждэг
б) Таныг сурах ямар ч чадваргүй хүн гэж урам хугалсан
үг хэлдэг
6. Ямар нэгэн бэрхшээл тохиолдвол дараах хоёр тохиолдлын
алинд нь багшдаа хэлж тусламж хүсэх вэ?
a) Багш тань учирсан бэрхшээлийн учир шалтгааныг
ойлгож, хүнд байдлаас гарах арга замыг олоход тань
тусална гэдэгт итгэлтэй байгаа бол
б) Багш тань уурлаж, таныг шийтгэнэ гэж бодож байгаа бол
ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Дасгал: Аливааг ойлгуулах нь
Хүүхэддээ аливаа зүйлийн учир шалтгааныг олоход сургадаг
аргуудаасаа тавыг нэрлэж бичнэ үү.
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Дээр дурдсан аргуудаас аль нь хүүхдэд тань:

Биеэ хэрхэн зөв авч явахад нь туслах тодорхой заавар болж
чадах вэ?

Түүнээс чухам юуг хүсэж байгааг тань тодорхой харуулж
байна вэ?

Цаад учир шалтгааныг хүүхдэд ойлгуулж байна вэ?

Амжилтад хүрэхэд хүүхдэд тань туслах вэ?

Бие даан сэтгэн бодох чадварыг нь дэмжиж хөгжүүлэх вэ?

Таныг хүүхэдтэйгээ ямар нэгэн зүйлийн талаар хэлэлцэн
ойлголцоход туслах вэ?

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

37

БҮЛЭГ 2
Хүүхдийг нялх багаас нь насанд хүрсэн залуу хүн болох хүртэл
өсгөн хүмүүжүүлэх бүхий л хугацааны туршид түүнд элэгсэг
дотно сэтгэлээр хандах, аливаа зүйлийн утга учрыг таниулан
тайлбарлахыг хослуулах нь хүмүүжлийн эерэг арга юм.
Энэ нь эцэг, эхийн хувьд ойрын болон холын зорилгодоо хүрэхэд
нь тус дөхөм болох сэтгэлгээний нэгэн хэлбэр болдог.
Мөн хүүхдээ дараах зүйлд сургах арга зам болно. Үүнд:
Асуудлыг шийдвэрлэх
Хүүхэд өөрөө өөрийнхөө төлөө бодож сэтгэх
Бусад хүнтэй эвтэй найрсаг харилцах
Маргаан, зөрчлийг
шийдвэрлэх

хүчирхийллийн

бус

арга

замаар

Таныг байхгүй үед ч зөв шийдвэр гаргаж, зөв байж чадах
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Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүмүүжлийн эерэг арга нь хүүхдүүд төрөхдөө эцэг эхчүүд нь
тэднээс юу хүсэж хүлээгээд байгааг огт мэддэггүй, ойлголцдоггүй
гэдэг санаан дээр тулгуурладаг.
Хүүхэд цаг үргэлж шинийг сурч байдаг. Түүнийг дэмжиж, хэрэгтэй
зөв мэдээллээр хангаж байвал тэр илүү сайн сурна. Энэхүү
дэмжлэг, мэдээлэл нь түүний насны ангиллаас хамааран өөр өөр
байх хэрэгтэй болдог.

Элэгсэг дотно хандах = Дэмжлэг
Учир зүйг ойлгуулах = Мэдээлэл

Дараагийн бүлэгт хүүхэд ямар үе шатыг дамжин хөгждөгийг авч
үзэх болно. Хүүхдэд элэгсэг дотно хандах, аливаа зүйлийн утга
учрыг тайлбарлан таниулах нь насны байдлаас шалтгаалан хэрхэн
өөр байж болохыг та үзэх болно.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3
Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч
хүлээж авдгийг ойлгох
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БҮЛЭГ 3
ХҮҮХЭД ХЭРХЭН БОДОЖ СЭТГЭДЭГ,
ЮУ МЭДЭРДГИЙГ ОЙЛГОХ
Хүмүүжлийн эерэг аргын гурав дахь тулгын чулуу нь хүүхэд хэрхэн
бодож сэтгэдэг, юуг мэдэрдгийг ойлгох явдал юм.
Та ертөнцийг 1 настай, 5 настай эсвэл 13 настай хүүхдийн нүдээр
харвал тэдний зан байдал, биеэ ямар үед хэрхэн авч явдгийг
ойлгох болно. Ингэж чадвал бид илүү сайн багш нар болж чадах
юм.
Энэ бүлэгт Та хүүхдийнхээ хөгжлийн үе шатанд тохируулан тэдэнд
элэгсэг дотно сэтгэлээр хандах, аливааг тайлбарлан ойлгуулах
замаар эцэг эх байх үүрэг зорилгоо хэрхэн биелүүлэхийг сурах
болно.

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
юу мэдэрдгийг ойлгох
Элэгсэг дотно
сэтгэлээр
хүүхэдтэйгээ
харилцах

Аливааг
ойлгуулах

Холын зорилгоо тодорхойлох
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

0-6 сартай хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас
2-3 нас

Энэ насанд нь эцэг эхчүүд хүүхдээ маш их эвийлэн энхрийлж,
элэгсэг дотно сэтгэлээр хандах хэрэгтэй.
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14-18 нас

Энэ үед эцэг, эхийн хийх ёстой хамгийн гол ажил нь хүүхдийн хүсэл
шаардлагыг мэдэрч, хэрэгтэй зүйлийг нь биелүүлж гүйцэлдүүлэх
явдал юм.

10-13 нас

Тэдэнд ямар нэгэн зүйл хэрэг болбол энэ тухайгаа бидэнд уйлаад
л ойлгуулчихна.
“Намайг сонсож, хэрэгтэй зүйлийг маань өгдөг” гэдэгт итгэх үгүйгээ
тэд маш хурдан сурдаг.

5-9 нас

Аливаа зүйлийн учир зүйг ойлгуулах нь энэ үед чухал биш юм.
Нярай хүүхдүүд дүрэм журам, учир шалтгааныг ойлгож чаддаггүй.
Тэд зөвхөн хэрэгтэй байгаа зүйлийг нь гүйцэлдүүлж өгөхийг л
хүсдэг.

3-5 нас

Нялх нярай үрс маань энэ ертөнцөд мэндлээд бүх амьдралаа цоо
шинээр эхэлдэг. Тэд олон зүйлийн учрыг ойлгож мэддэггүй. Тэд
ямар нэг юмнаас амархан айдаг. Тэд аюулаас хамгаалуулж, амар
тайван байхыг хүсдэг.

БҮЛЭГ 3
Нялх хүүхдийн хамгийн дуртай, тэдэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл бол
эцэг, эхдээ тэврүүлэх, өргүүлж авхуулах, гар дээр нь тарвалзах,
бүүвэйлүүлэх байдаг.

Хүүхэд тань тантай байхдаа амар амгаланг мэдэрч чадвал цаашид
шинэ зүйлийг сурахдаа айх айдасгүй байна гэсэн үг юм. Хүүхдээ
тэврэх нь эцэг, эхийн хувьд хүүхэдтэйгээ харилцаа тогтоох хамгийн
анхны, хамгийн чухал арга байдаг. Түүнчлэн, хүүхдээ тэврэх нь
түүний уураг тархи хөгжихөд сайнаар нөлөөлдөг. Хүүхдийг тэвэрч
бүүвэйлэх нь түүний тархины хувьд хамгийн чухал “тэжээл” бөгөөд
тархины эсүүдийн хөгжил хувьсалд тун чухал үүрэгтэй байдаг.
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6-12 сар

Нярай хүүхэд өөрийнхөө мэдрэмжийг ч ойлгодоггүй. Тэр таны
мэдрэмжийг бүр ч мэдэхгүй. Ер нь “уурлана” гэж юу болохыг ч тэр
мэдэхгүй! Яагаад уйлаад байгаагаа ч өөрөө ойлгодоггүй! Уйлсаар
байгаад өөрөөсөө ч айдаг үе тэдэнд байдаг юм шүү. Хүүхэд таныг
уурлуулахын төлөө уйлдаггүй. Хүүхдийн уйлах нь ердийн, хэвийн
“хэл” гэдгийг эцэг эхчүүд мэдэх ёстой. Хүүхдийг хуурайлж байхад
уйлсаар байх нь хэвийн үзэгдэл. Ер нь хүүхэд нэлээд удаан
хугацааны туршид, ялангуяа оройн цагаар тайвшрахгүй уйлах нь
хэвийн юм.

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

1-2 нас
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
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14-18 нас

Хэрвээ хүүхэд тантай хамт байхдаа айх аюулгүй гэдгийг мэдэрвэл,
танд маш их дасаж ээнэгшинэ. Энэ нь та хоёрын дунд үргэлжлэх
урт удаан харилцааны эхлэл, суурь юм.

10-13 нас

Энэ насанд эцэг, эхчүүдийн хамгийн гол анхаарах зүйлийн нэг нь
хүүхэд аюулгүй байдалд байгаа гэдгийг түүнд мэдрүүлэх явдал
юм.

БҮЛЭГ 3
Энэ насандаа хүүхэд өөрийн булчингаа яаж хөдөлгөхийг сурдаг.
Гараа атгах, юм барих, амандаа хийж зажлахыг сурдаг. Тэр юмыг
барьж авах бас бүх юмыг амандаа хийж хүлхэж, хазлах дуртай
байдаг.

Юм барих, атгах, амандаа хийх нь хүүхдийн булчинг хөгжүүлнэ.
Аливаа юмыг барьж атгаснаараа тэрээр гар, хуруугаа яаж
ажиллуулахыг сурна. Юмыг амандаа хийж хүлхэж, хазалж
зажилснаараа хоол идэж, ярьж сурахад өөрийгөө бэлтгэнэ.

Хүүхэд тань үнэт эдлэлийг чинь амандаа хийж шүлсдэх нь үймүүлж
“муу” зүйл хийх гэсэндээ биш юм. Тэр зөн билгээрээ л хийх ёстой
зүйлээ хийж байгаа хэрэг. Тэр орчин тойрноо мэдрэх “энэ зүйл юу
вэ” гэдгийг олж мэдэхийн тулд ганц чаддаг зүйлээ л хийж байна.
Бас маш чухал булчингийн дасгал хийж байгаа нь тэр.

Хүүхэд аливаа юмыг амандаа хийж чаддаг болсноос хойш
хүүхдийг гэмтээж бэртээх аюултай эд зүйл түүний орчин тойронд
байгаа эсэхийг эцэг, эх байнга шалгаж байх хэрэгтэй болдог.
Хүүхэд амандаа жижиг эд зүйл хийвэл түүнийг залгин хахаж магад.
Бас химийн бодис, бохир зүйлийг амандаа хийвэл өвдөж хордох
аюултай.
Хүүхэд хүрч, өөрийгөө гэмтээж болох эд зүйлийг орчин тойрноос
нь холдуулах нь маш чухал юм.
Ийм насны нялх хүүхэд аюул гэж юу байдгийг огт мэддэггүйг
анхаараарай. Иймд асуудал шийдэх хамгийн зөв арга бол хүүхдийн
эргэн тойрны аюулгүй орчныг хангах явдал юм. Харин арай хожим
нь тэр ярьж сурч, юмны учир гадарлах насанд хүрэхээр нь аюултай
зүйл гэж юу болохыг зааж өгөх хэрэгтэй.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

6 сараас 1 ой хүртэл насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас
3-5 нас

Энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхийн хамгийн чухал нэг зорилт бол
хүүхдээ өөртөө итгүүлж сургах байдаг. Тэр таныг хаа нэгтээ тун
ойрхон байгааг мэдэж байх хэрэгтэй.

2-3 нас

Энэ насны хүүхдийн уйлах нь багасаж инээх нь ихэсдэг. Жаахан
холдоход тэрээр таныг орхиод явж байна гэж айсандаа уйлна. Энэ
насны хүүхэд таныг өрөөнд байхгүй байгааг мэддэг болдог, гэхдээ
тэр таныг удахгүй эргээд ирнэ гэдгийг ойлгодоггүй. Энэ л түүнд
аймшигтай санагддаг. Ямар ч авралгүй, аймаар мэдрэмж түүнд
төрнө.

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 3
Цахиур нь ургаж байгаагаас хүүхэд энэ насандаа уйламтгай
байдаг. Шүд ургах үед маш их өвддөг, гэхдээ хүүхэд их өвдөж
байгаагаа танд хэлж чаддаггүй.
Ийм насны хүүхдийн уйлах бас нэг шалтгаан нь өвчин. Хүүхэд хэлд
хараахан ороогүй байгаа учраас хаана, юу нь өвдөж байгааг зааж
хэлж чадахгүй уйлж дохио өгнө.
Хүүхдийн уйлдаг өөр нэг шалтгаан нь түүний уураг тархи “эрчимтэй
хөгжиж, зохион байгуулалтад орж” байгаад оршино. Шөнө тогтмол
цагт уйлах нь хүүхдийн хувьд хэвийн үзэгдэл байдаг. Энэ нь түүний
бие махбод, уураг тархи нь нэгэн хэмнэлд орж хөгжиж байгааг
илтгэнэ. Уйлах нь үүний нэг хэсэг болно.
Хүүхэд тэр бүр өөрт нь чухам юу тохиолдоод байгааг ойлгодоггүй.
Уйлахыг нь дагалдах олон мэдрэмжийг даван туулахад нь та түүнд
ойрхон байгаагаа мэдрүүлэх нь чухал юм шүү.

Хүүхэд өөрийнхөө нас, хөгжлийн онцлогт тохирсон
халамж анхаарал, сургамж зөвлөгөө авах эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 5-р зүйл
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Энэ насанд тохиолддог нэг сайхан үйл явдал нь хүүхэд хэлд орж
эхлэх юм. Эхлээд тэр зөвхөн ганганаж гунганадаг. Түүний хэлж
байгаа үг “аа”, ”ээ” эсвэл ”өө” гэх мэт авиа байдаг.

1-2 нас

Хүүхдээ авиа үе хэлж ганганахад
нь түүний дуудаж буй авиа орсон
үг үе хэлж өгснөөр түүнд хэлж
байгаа авиа нь чухал болохыг
ойлгуулж, уг үг, үе, авиаг дахин
дахин дуудах хүсэлтэй болгодог.
Тэр бас түүнийг үг хэлэхийг та
сонсдог, хариу хэлдэг гэдгийг
мэддэг болно.

6-12 сар

Эцэг, эх нь түүний ганганахад нь хариу үг хэлэхэд дагаж дуурайсаар
төрөлх хэлээрээ үг хэлж сурдаг. Хэрэв хүүхэд “ма” гэвэл та
“маамуу” гэх мэтээр хүүхдэдээ үг хэлж өгөх хэрэгтэй.

2-3 нас

Та хүүхдэдээ ийм балчир байхад нь өөрийн мэдрэмжээ яаж
илэрхийлэхийг зааж өгч болно. Түүний юу хэлэх гэснийг сонсож
байгаагаа, тантай ярилцах гэсэн оролдлогыг үргэлж хүндэтгэн
хүлээж авдаг гэдгээ хүүхдэдээ харуулж ойлгуулах хэрэгтэй.

3-5 нас

Хүүхдийн
ганганаж
гунганах,
дараа нь анхны бүтэн үгээ хэлэхэд нь түүнд хариу хэлж ярилцаж
байснаараа та хүүхэдтэйгээ өөрийгөө холбох харилцааны хамгийн
чухал алхмыг хийдэг.

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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50

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

1-2 настай хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас

Энэ нас бол хүүхдийн өсөлт хөгжлийн гайхамшигтай үе юм. Энэ
насандаа хүүхэд хөлд, бас хэлд ордог.

2-3 нас

Хүүхэд явж эхэлснээр бүх зүйл өөрчлөгддөг. Урьд хүрч чаддаггүй
байсан зүйлдээ одоо хүрдэг боллоо. Тэр өөрийн биеэ даасан шинэ
байдалдаа маш их баярлан хөөрдөг. Тэр юм бүрийг шинжлэн
тандаж, шинийг олж мэдэх дуртай байдаг. Тэр тааралдсан бүгдийг
барьж үзэж, юм бүхнийг амталж үнэ.

3-5 нас

Хүүхэд бүр бүх юманд хүрч, барьж үзэж, мөн амталж мэдрэх
хэрэгцээтэй байдаг бөгөөд энэ нь түүний тархины хөгжилд маш
чухал нөлөөтэй.

10-13 нас

Тэрээр шинэ зүйлийг танин мэдэх явцдаа шинжээч судлаач шиг
байдаг. Тэрээр аль нь дуу чимээ гаргадаг, аль нь унадаг, аль нь
хөвдөг болохыг бүгдийг нь өөрөө туршилт хийж олж мэддэг. Энэ
туршилт нь оршин буй ертөнц дэх юмс үзэгдлийг түүнд таниулан
мэдүүлдэг.

5-9 нас

Ингэж бүх зүйлийг судалж үзэх нь хүүхдийн хувьд шинэ шинэ
нээлтийг хийх амьдралын анхны аян болдог. Хүүхэд ингэж өөрийн
гайхамшигт ертөнцийг олж мэддэг.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Тухайлбал тэрээр тоглоомоо байн байн унагаана. Энэ нь таныг
зовоох гэсэндээ биш, унах гэж юу байдгийг туршиж байгаа хэрэг
юм.
Хүүхэд хоолыг юугаар хийдгийг олж мэдэхийн тулд гараа хоолондоо
дүрдэг. Тоглоом нь ямар амттайг мэдэхийн тулд амандаа хийдэг.
Хоол идэж байхдаа тургих, асгадаг нь ямар мэдрэмж төрөхийг үзэх
гэсэндээ л тэр.
Түүний хийж байгаа эдгээр үйлдлийн аль нь ч муу биш. Энэ нь
өөрийн оршин байгаа ертөнцийг танин мэдэхийн тулд хийж буй
үйлдэл юм. Бүх хүүхэд энэ насандаа шинжээч судлаач байдаг.
Хүүхдийн танин мэдэх гэж байгаа ертөнцийн аюулгүй байдлыг
хангах явдал бол эцэг эхийн үүрэгт ажил юм. Хүүхдийн эргэн
тойронд аюултай зүйл байхгүй бол тэр аливааг маш хурдан сурдаг.
Тэрээр энэ ертөнц бол аюулгүй орон зай юм гэдгийг олж мэддэг.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Юмсыг шинээр танин мэдэхийн хэрээр хүүхэд гайхалтай олон
шинэ үгийг сурч тогтоодог. Хүүхэд өөрийн харж байгаа бүх зүйлийн
нэрийг мэдэхийг хүсдэг.

1-2 нас

• Хүүхэдтэйгээ ярьж
харилцаж байх

6-12 сар

Хүүхдийнхээ үгийн санг баяжуулж, хэлд орохыг нь үнэн голоосоо
дэмжиж байгаагаа илэрхийлэх нь эцэг эхийн хувьд маш чухал
хэрэг юм. Үүний тулд:

• Зурагтай ном
үзүүлж, уншиж өгөх
2-3 нас

• Түүний хэлж ярьж
буйг хичээнгүйлэн
сонсох

3-5 нас

• Асуултад нь
хариулах, бас өөрөө
хүүхдээс асуух гэх
мэт нь маш чухал
байдаг

Хүүхэд бие даасан байдлыг нь эцэг эх хүндэтгэж байгааг, улам
ихийг сурч мэдэхийг хүсэж байгааг нь дэмжиж байгааг мэдрэх нь
туйлаас чухал юм.

5-9 нас

Энэ насанд хүүхдийн бие даасан байдлыг хөгжүүлж дэмжих нь
эцэг эхийн үүрэг юм.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Хүүхдийн бие даах хүсэл нь заримдаа тантай муудалцахад
хүргэдэг. Энэ наснаас эхлэн хүүхэд “Үгүй, Би өөрөө” гэж хэлж
эхэлдэг, ингэж хэлснээрээ хүүхэд зөрүүдэлж, үгэнд чинь орохгүй
байхыг хүсээгүй юм. Энэ нь тэр өөрөө юу мэдэрч байгаагаа танд
хэлэхийг оролдож байгаа хэрэг юм.

Хүүхэд хэдийгээр олон эд юмыг нэрлэж мэддэг болсон ч өөрөө юу
мэдэрч байгаагаа хараахан илэрхийлж чаддаггүй. Тэдний хувьд
юу мэдэрч байгаагаа ойлгуулах нь хамгийн хэцүү.
“Үгүй” гэж хэлэхдээ хүүхэд дараах зүйлийг хэлэхийг хүсэж байж
болох юм. Үүнд:
“Би үүнд дургүй.”
“Би явмааргүй байна.”
“Би үүнийг авмаар байна.”
“Би хувцсаа өөрөө сонгомоор байна.”
“Миний уур хүрч байна.”
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3-5 нас

Гадаа бороо орж байгаа тул та хүүхдээ цуваа өмсөхийг шаардахад
тэр “Үгүй!” гэж хэлэх нь таныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг огт биш юм.
Түүний ингэж хэлэх нь бороонд норох гэж юу болохыг огт мэддэггүй
учраас эсвэл өмсөх хувцсаа өөрөө сонгох гэсэн хүслээс нь болж
байж ч болох юм.

2-3 нас

Таныг яарч байхад хүүхэд тань хувцсаа өмсөхгүй байгаа нь таныг
хоцроохыг хүссэн хэрэг биш юм. Учир нь та түүнийг зургаа зурж
дуусаагүй байхад нь яагаад яг одоо заавал явах гээд байгааг тэр
ойлгохгүй л байгаа.

1-2 нас

Эцэг эх нь ядарч, бага зэрэг амрахыг хүсэж байхад хүүхэд түүнийг
мэдэрч, тэдэнд юу хэрэгтэй байгааг ойлгох чадваргүй байдаг.
Хүүхэд дуу чимээ их гаргаж байгаа нь муу байх гэсэндээ биш юм.
Энэ бол хүүхэд таны юу мэдэрч байгааг ойлгохгүй байгаагийн
илрэл юм.

6-12 сар

Мөн энэ насны хүүхэд бусад хүмүүс юу мэдэрч байгааг ойлгодоггүй.
Өөрөө өөрийнхөө мэдрэмжийг хэлж чадахгүй байгаа тэр бяцхан
хүн бусад хүмүүсийн мэдрэмжийг тэр бүр мэдэхгүй байх нь
ойлгомжтой.

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Хүүхэд энэ үедээ өдөр тутмын амьдралын явцад уур цухлыг
олонтоо мэдэрдэг. Тэр биеэ дааж аливааг хийхийг хүсдэг ч тэр
болгоныг бид зөвшөөрдөггүй.
Хүүхэд “Үгүй!” гэж өөрөө олон хэлэхээс гадна, түүнээс ч олон
удаа “Үгүй!” гэж бусдын хэлэхийг сонсдог.
Томчууд хүүхдэд ганцхан өдрийн дотор маш олон удаа “Үгүй!”,
“Болохгүй”, “Боль” гэж хэлдэг учраас түүнд өдөрт төдий тооны
удаа уурлаж бухимдах явдал тохиолддог.
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж, мөрдөх ёстой
дүрэм журмыг ойлгуулахыг оролддог. Гэхдээ хүүхэд эцэг, эхийн
тэр санааг ойлгодоггүй. Тэр “Үгүй!” гэх үгийг сонсоод л гомдож
бухимддаг.
Энэ бүхний улмаас хүүхэд “муухай ааштай” болдог. Түүний уур
уцаар нь бяцхан цээжинд нь хуран цугларахад тэрээр үүнийг яаж
гаргаж хаяхаа мэддэггүй. Тэр энэ насандаа өөрийнхөө мэдэрч
байгаагаа илэрхийлэх үгийн баялагтай хараахан болж чадаагүй
байдаг.
Тиймээс хүүхэд гуниглаж, бас урам зориггүй болж, эсвэл уурлаж
цухалдах үе бишгүйдээ тохиолддог. Хүүхэд нулимсаа урсган
уйлах, шалан дээр тэрий хадаж унан орилж бархирах зэргээр
уурлаж цухалдаж байгаагаа илэрхийлнэ.
Ихэнх эцэг эхчүүд ийм явдалтай учирдаг. Хүүхдээ “Үгүй!” гэж
хэлэхэд нь түүний санааг ойлгоогүй эцэг эх ч бас уурлаж уцаарладаг
мөн л “муухай аашилдаг!”
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Ийм үед та уур уцаараа яаж барих, өөрийн мэдрэмжээ илүү
зохистой арга замаар хэрхэн илэрхийлэх зэрэг чухал зүйлийг
хүүхдэдээ зааж өгнө.

6-12 сар

Ийнхүү маргаан зөрчлийг шийдвэрлэхэд бага наснаас сургах нь
хүүхдийн хөгжлийн нэгэн тулгуур юм. Энэ нь хүүхдэд насан туршид
нь хэрэг болох чадварыг эзэмшүүлэх төдийгүй эцэг эх хүүхдийн
хоорондын харилцааг сайжруулдаг.

1-2 нас
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

2-3 насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас

Ихэнхдээ эцэг эхчүүд байдалд санаа зовдог. Тэд хүүхэд нь том
болохын хэрээр улам нялхарч болж байна уу гэж боддог. Гэвч
та санаа зоволтгүй, ийм үзэгдэл нь хүүхэд ухаан сууж, том болж
байгааг илэрхийлж буй хэрэг юм.

5-9 нас

Хүүхэд аюул, хор хөнөөлийн тухай илүү ихийг ойлгохын хэрээр
өвдөж гэмтэхээс айдаг болдог. Хүүхдийн төсөөлөн бодох чадвар
хөгжихийн хэрээр өөрийн нүдээр үзэж хараагүй юмны тухай
төсөөлөн бодож чаддаг болдог. Тиймээс энэ насны хүүхэд мангас,
сүнс зэрэг төсөөллөөсөө айж эхэлдэг.

3-5 нас

Хүүхэд тань гэнэтхэн харанхуйгаас, амьтнаас, шинэ дуу чимээнээс,
сүүдрээс айдаг болдог. Эсвэл та түүнийг хэсэг зуур орхиход тэрээр
айж уйлна.

2-3 нас

Энэ насны хүүхдийн биеэ авч явах байдалд таны сэтгэлийг
зовоохоор өөрчлөлт гарна. Гэвч эдгээр нь хүүхдийн орчлон
ертөнцийг мэдрэх ойлголт өсөн нэмэгдэж байгаагийн илэрхийлэл
юм. Гэхдээ энэхүү өөрчлөлт нь айдас байдлаар голдуу гарч ирдэг.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Энэ нас бол хүүхдийн хувьд их айдастай байдаг. Тэрээр хоосон
хийсвэр ба бодит зүйлийн хоорондын ялгааг таних мэдлэг
туршлагыг хараахан эзэмшээгүй учир зарим зүйл бодит амьдрал
дээр байдаггүй гэдгийг бүрэн гүйцэд ойлгож мэдээгүй байдаг. Тэд
өөрийн харсан зүйлээ үнэхээр бодитойгоор оршдог гэдэгт итгэдэг.
Ийм насны хүүхэд гэнэт аймшигтай хэлбэр дүрс бүхий баг, номын
зураг, хүүхэлдэйн киноны баатрууд, тоглоом зэргээс айдаг болдог.
Энэ нь тэр аюул гэж юу болох тухай ойлгож эхэлсний шинж боловч
зарим зүйлийг бодит биш гэдгийг хараахан ойлгоогүйн илрэл юм.
Хүүхдийн оюун ухаанаар бол бүх л зүйл бодит юм. Хэрвээ та
аймаар баг өмсчихвөл тэр таныг тийм аймаар амьтан болчихлоо л
гэж бодно. Хэрвээ тэр орон дор нь мангас байдаг гэж сонсох л юм
бол итгэчихнэ.
Мөн та түүнийг орхиод явахад хүүхэд айдаг. Учир нь тэр аюулын
тухай ойлголттой болсон ч таныг эргээд л ирнэ гэдгийг хараахан
ойлгохгүй байгаа юм. Тэр ганцаараа эсвэл сайн танихгүй хүмүүстэй
үлдэхээс маш их айдаг.
Энэ насны хүүхдэд эргэн
тойронд нь аюултай зүйл
байхгүй гэдгийг дахин
дахин баталж, сайн
дэмжиж туслах хэрэгтэй
юм. Эцэг эх нь түүний
юу мэдэрч буйг ойлгож,
мэдрэмжийг
хүндэлж,
мөн аюулгүй байдлыг
нь хангана гэдгийг тэр
мэдэх нь тун чухал
билээ.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Хүүхдийн тань өсөж хөгжиж байгаагийн бас нэг шинж тэмдэг нь бол
тэр гэнэт ичингүйрэн бүрэг болох явдал юм. Их нүүрэмгий байсан
хүүхэд гэнэт маш өөр, ичимхий болж хувирдаг.

2-3 нас

Танихгүй хүмүүсийн дунд биеэ болгоомжтой авч явж байгаа нь
хүүхэд хүрээлэн буй ертөнцийн тухай улам бүр ихийг ойлгож
мэддэг болсныг харуулна.

1-2 нас

Хүүхэд ингэж биеэ өөрөөр авч явдаг болж өөрчлөгдөх нь түүний
бүдүүлэг зан, бусадтай үл нийцэх араншин биш юм. Энэ бол
тухайн нөхцөл байдалд ухаалгаар хандаж буйн шинж юм. Танай
хүүхэд аюул занал гэдгийг ойлгож, таних танихгүй хүмүүсийн
ялгааг мэддэг болж байгаагийн илрэл юм.

6-12 сар

Хүүхэд гадны хүмүүсийн дэргэд гэрэвшиж ичдэг болдог. Энэ нь хүн
хоорондын харилцааны тухай мэдлэг нь сайжирч эхэлсний илрэл
юм.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Эцэг эхчүүдийн санаа зовнидог бас нэгэн өөрчлөлт нь хүүхэд хэн
дуртайд нь тэврүүлэх дургүй болдог явдал юм.
Хүүхдийн татгалзаж байгаа нь түүний ярдаг зантайнх биш. Хүүхэд
өөрөө өөрийнхөө бие махбодыг хянаж захирахыг хүсэж байгаагийн
илрэл юм. Хүүхэд өөрт нь хэн гар хүрч болохыг өөрөө шийдэхийг
хүсдэг.

Энэ бол хөгжлийн маш чухал үе шат юм. Хүүхдээ өөрийн аюулгүй
байдлыг хянаж, өөрийгөө мэдэж явахыг “зөвшөөрч”, бие махбодоо
хянах эрхийг нь хүндлэх шаардлагатай болно.
Хүүхэд энэ насандаа бусдын юу мэдэрч байгааг хараахан бүрэн
дүүрэн ойлгох болоогүйг санаарай.
Таны араас дагаж уйлахдаа хүүхэд таныг явах ёстой гэдгийг
мэдэхгүй. Танихгүй эгчтэй харилцахыг хүсэхгүй байхдаа тэр эгчийн
найрсаг байх гэж чармайж буйг огтхон ч ойлгохгүй шүү дээ.
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Энэ үеэс хүүхэд өөрийн мэдрэмжээ дөнгөж ойлгож эхэлдэг. Гэхдээ
бусад хүмүүсийн мэдрэмжийг арай хожуухан ойлгодог болно.

1-2 нас

Бид хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хүндэтгэх замаар тэдэнд бусдын
мэдрэмжийг хүндлэх ёстойг зааж өгнө. Эцэг эх нь мэдрэмжийг
нь хүндэлнэ гэдэгт итгэсэн хүүхэд аюулгүй байдалд байгаагаа
ойлгож, өөртөө илүү итгэлтэй болдог.

6-12 сар

Энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн хамгийн чухал зорилтын нэг
нь хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хүндэтгэх явдал юм.

Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хүндлэх гэдэг нь:
2-3 нас

Мэдрэмжээ үгээр илэрхийлэхэд нь туслах
Надад ч гэсэн заримдаа ийм мэдрэмж төрдөг гэдгийг
хүүхдэдээ хэлэх

Хүүхдээ ямар нэг зүйлээс айсных нь төлөө шийтгэхгүй байх
явдал юм.

3-5 нас

Хүүхдээ ичээж, сандрааж, гутаахгүй байх

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

3-5 насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас

Ямар нэгэн шинэ зүйлтэй учирвал тэр нь юу болох, юунд хэрэглэдэг,
яаж ажиллуулдаг, яагаад хөдөлдөг, ямар зориулалттай гэдгийг
бүрэн мэдэхийг хүсдэг. Энэ насны хүүхэд маш олон зүйлийг асууж
шалгаадаг.

10-13 нас

Гэвч эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ тавьсан асуулт бүрт тэвчээртэй,
үнэн зөв хариулснаараа сурах мэдэх гэсэн их хүсэл чармайлттай
байх эх суурийг тавина.

5-9 нас

Заримдаа хүүхдийнхээ тавьсан асуултад хариулах гэж бүр аргаа
барах, ядрах үе эцэг эхчүүдэд тохиолдоно. Заримдаа бүр юу гэж
хариулахаа ч мэдэхээ болино.

3-5 нас

Энэ насанд хүүхдийн оюун ухаан гайхамшигтай хурдан хөгждөг.
Хүүхэд юуг ч сурч чадна гэдгээ өөрөө ойлгодог.

2-3 нас

Энэ нас бол маш сэргэг хурц үе юм. Хүүхэд юм бүхнийг мэдэхийг
хүсдэг!

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Бид хүүхдийнхээ аливааг сурч мэдэх гэсэн хүсэл эрмэлзлийг
хүндэтгэдэг байвал хүүхэд сурч мэдэхийн баяр баяслыг амсах
болно. Энэхүү сайхан мэдрэмж нь цаашид түүнийг сургуульд
амжилттай сурахад хөтлөн оруулах болно.
Эцэг эх хүүхдийнхээ асуултад хариулах гэж оролдож, эсвэл
хариултыг өөрөө олоход нь тусалснаараа хүүхдэдээ:
Хүн бүх юмыг мэдэхгүй байсан ч болно
Хүүхдийн санаа бодол хамгийн чухал
Мэдээлэл олж авах олон арга зам байдаг
Асуултын хариуг хайж олох, учирсан бэрхшээлийг шийдвэрлэх
нь их хөгжилтэй байдаг гэх мэт маш олон зүйлийг зааж өгч
байгаа юм.
Энэ бүхнийг олж мэдсэнээрээ хүүхэд ямарваа нэгэн бэрхшээл
саадыг даван туулах зүрх зоригтой болно. Ийм хүүхэд тэсвэр
хатуужилтай болно. Сурахыг хүсэх гэдэг нь эрхэм сайн зүйл юм
гэдгийг тэд ойлгодог болно.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

6-12 сар
1-2 нас
2-3 нас
5-9 нас

Гэвч эцэг эх бүр хүүхдэдээ аюултай зүйл хийхийг зөвшөөрдөггүй
учраас энэ наснаас нь эхлэн түүний аливаа дүрэм журмыг дагаж
мөрдөхөд зааж сургах хэрэгтэй болно. Тэрхүү дүрэм журмын учир
шалтгааныг ойлгохын хэрээр хүүхэд тэдгээрийг дагаж мөрдөхийг
оролдоно.

3-5 нас

Заримдаа хүүхэд аюултай зүйлийг сурахыг хүсдэг. Гал яаж
асаахыг, эсвэл өндөр хашаан дээрээс доош үсрэхээр юу болохыг,
магадгүй цахилгаан зуух хэрхэн ажиллуулж, цай чанахыг мэдэхийг
хүсэж болох юм.

Хүүхэд тань “Яагаад?” гэдгийг мэдэхийг хүсэж байгаа. Яагаад
шувуу нисдэг вэ? Яагаад загас сэлдэг вэ? бас Яагаад би гал асааж
болохгүй вэ?
10-13 нас

Хүүхэд “яагаад” гэж асуухдаа таныг зовоохыг зорьдоггүй юм. Түүнд
асуултын хариуг мэдэх нь хамгийн чухал байдаг.
Хүүхэд хэрэгтэй мэдээллээ шаардах эрхтэй

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

14-18 нас

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц. 13-р зүйл
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БҮЛЭГ 3
Энэ насны хүүхэд төсөөлөн бодож дуурайн тоглох дуртай болно.
Тэд юу л бол юу болж бүр том хүн болж ч хувиран тоглодог.
Заримдаа тоглоом нь бодит юм шиг санагддагаас тоглоомдоо
улайрдаг.
Тоглоом бол хүүхдийн хийдэг “ажил” юм. Бусад хүмүүс ч юу мэдэрч
байгааг тоглоомоороо дамжуулан туршиж үздэг. Хүүхэд бусад
хүний орон өөрийгөө тавьж, тэдний нүдээр аливааг олж хардаг.
Тоглоом нь бусад хүмүүсийн мэдрэмжийг ойлгож, хуваалцах
чадварыг хүүхдэд бий болгоход маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Тоглоом нь хүүхдийн уураг тархины хөгжилд маш чухал нөлөөтэй.
Тоглоомоор дамжуулан хүүхэд тулгарсан асуудлыг шийдэж, шинэ
мэдлэг олж, туршилт хийж, аливаа зүйлийг өөрийнхөөрөө төсөөлж,
үйл явдал хэрхэн өрнөж, юу болдгийг ухаарч ойлгодог юм.

Хүүхэд тоглох эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц. 31-р зүйл
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Хүүхдэд тоглож наадах цаг хэрэгтэй. Тэдний хөгжлийн бас нэг
үндэс суурь нь энэ юм.

6-12 сар

Хэрвээ хүүхдэд төсөөлөн бодохуйгаа хөгжүүлэх цаг хангалттай их
байвал тэрээр асуудлыг илүү бүтээлчээр шийдвэрлэгч нэгэн болж
төлөвшдөг.
Хэрвээ хүүхэд юмыг салгаж, эргээд нийлүүлж чадвал юмсын учрыг
олж чадна гэдгээ ойлгодог.

1-2 нас
2-3 нас
3-5 нас
10-13 нас

Хэрвээ хүүхэд маргааныг шийдвэрлэх боломжтой байвал аливаа
зөрчлийг шийдвэрлэхдээ сайн хүн болж өсдөг.

5-9 нас

Хэрвээ хүүхэд зураг зурж, дуулж чаддаг бол өөрийн хүсэл
эрмэлзлийг урлагаар дамжуулан илэрхийлэхдээ илүү сайн
чадваржина.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Энэ насны хүүхэд бусдад туслах хүсэл эрмэлзэл ихтэй байдаг.
Жишээ нь, хүүхэд шал шүүрдэх, аяга тавгаа цэвэрлэх, хувцсаа
угаах, хүнд юм өгөхийг хүсдэг.
Бусдад тусалснаараа хүүхэд өөрөө тухайн зүйлд хамт дагалдан
суралцдаг. Хүүхэд бусдад туслах, бусдыг ажигласнаараа хожмын
амьдралдаа хэрэг болох олон чухал дадалд суралцдаг.

Хүүхэд ийнхүү тусалж байхдаа олон алдаа гаргадаг. Тэр хийх гэж
байгаа зүйлээ сайн мэддэггүй учраас олон зүйлийг хийх ёстой
хэмжээнд нь төгс хийж чаддаггүй .
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Гэхдээ энэ бол тэдний суралцах арга юм. Бид ямар нэгэн зүйлийг
анх эхэлж хийхдээ тийм ч сайн байгаагүйн адил хүүхэд бас л алдаж
эндэж алдаанаасаа суралцах хэрэгтэй.

2-3 нас

Энэ насны хүүхэдтэй эцэг, эхийн өмнөө тавих нэгэн гол зорилго
нь хүүхдийн өөрийнхөө чадварт итгэх итгэлийг нь хөгжүүлэх
явдал юм. Үүний тулд:

1-2 нас

Хүүхдэд хүссэн зүйлээ хийхийг зөвшөөрөх нь олон сайн талтай.
Хэрвээ хүүхэд уг зүйлээ хийж чадаж байвал тэрээр шинэ зүйл
сурах чадвартайдаа улам их урамшиж итгэлтэй болно.

6-12 сар

Бид өөртөө туслахыг хүүхдэд зөвшөөрснөөрөө түүнд ямар нэгэн
зүйлийг шинээр сурах боломжийг олгодог. Ийнхүү түүнд ямар
нэгэн зүйл хийж дадлагажих боломж олгосноороо бид түүний ажил
хийх чадвар, боломж нөөцийг хүндэтгэн үзэж байгаагаа түүнд
харуулдаг.

Хүүхдийн тавьсан асуултад хариулж байх, эсвэл хариулт
олоход нь хүүхдэдээ туслах
3-5 нас

Хүүхдэдээ тоглох цаг зав, боломж гаргаж өгөх
Хүүхдийнхээ танд туслах гэсэн сэтгэлийг дэмжих хэрэгтэй
юм.

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Бага насны хүүхдийн сурах чадвартаа итгэх итгэл нь ирээдүйд
аливааг амжилттай сурахын үндэс болдог.

Хүүхдийн өсөн дэгжих амьдралд бэрхшээл саад олон тохиолддог.
Хэрвээ тэрээр энэхүү амьдралын их аяны явцад өөрийгөө аливаад
чадварлаг гэдэгтээ итгэж байвал хожим учрах саад бэрхшээлийг
хялбархан даван туулах болно.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

5 - 9 насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас

•

Өөр олон хүүхэдтэй харилцаж сурах

•

Ээж ааваасаа өөр олон том хүнтэй харилцаж, тэдний хүсэж
байгаа зүйлийг хийж чаддаг болох

•

Танихгүй орчинд дасан зохицож, шинэ дэг жаяг, цагийн
хуваарийг мөрдөх зэрэг орно.

Анх сургуульд орох үедээ олж хуримтлуулсан туршлага нь цаашид
суралцах үйл явцад нь гүнзгий нөлөө үзүүлдэг.

10-13 нас

Эцэг, эхийн туслалцаагүйгээр биеэ авч явдаг болох
5-9 нас

•

3-5 нас

Хүүхэд сургуульд орсон цагаас эхлэн амьдрал нь бүхэлдээ
өөрчлөгдөнө. Хүүхэд дараах зүйлийг хурдан хугацаанд сурах
хэрэгтэй болдог. Үүнд:

2-3 нас

Энэ нас нь хүүхдийн амьдралд хамгийн их өөрчлөлт ордог чухал үе.
Эцэг эхчүүдийн хувьд ч мөн их хариуцлагатай он жилүүд юм. Энэ
насандаа ихэнх хүүхэд сургуультай амьдралаа холбож эхэлдэг.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Хэдийгээр хүүхдүүд ижил насандаа нэгэн зэрэг сургуульд ордог
боловч суралцахуйд бүгдээрээ нэгэн адил түвшинд бэлтгэгдээгүй
байдаг. Хүүхэд бүр маш өөр өөр зан төлөвтэй байдаг тул тэдний
сургууль, сурах үйл явцад хандах байдал нь янз бүр байдаг.
Хүүхдийн зан төлөв нь төрөлхийн байдаг тул өөрчлөх боломжгүй
юм. Хүүхдийн зан төлөв нь түүнийг хэн болохыг тодорхойлдог том
хүчин зүйл юм.
“Сайн” эсвэл “муу” гэсэн зан төлөв байдаггүй, гагцхүү харилцан
адилгүй л байдаг. Бидний зан төлөв биднийг бие биеэс маань
ялгаруулдаг онцлог маань юм. Хүн бүрийн зан төлөв өөрийн гэсэн
сайн, давуу талтай байдаг.
Зан төлөвийн зарим нэгэн чухал хэлбэрүүдийг энд авч үзье.

1. Хөдөлгөөний эрчим
Зарим хүүхэд маш хөдөлгөөнтэй байдаг. Тэрээр гүйж, харайж,
авирч, ноцож хамаг цагийг өнгөрөөдөг. Ийм хүүхэд барагтай бол
тайван сууж чаддаггүй. Бүр хоол идэхдээ ч зүгээр сууна гэж үгүй,
цаг ямагт л хөдөлгөөнтэй байдаг.
Харин зарим хүүхэд их тайван, хөдлөх дургүй байдаг. Ийм хүүхэд
ном үзэх, эвлүүлдэг тоглоомоор наадан удаан цагаар нэг газраа
суух зэргээр аль болох тайван, амгалан, хөдөлгөөн багатай
тоглоомоор тоглохыг эрхэмд үздэг.
Нөгөө хэсэг хүүхдийн хөдөлгөөний эрчим нь дээр өгүүлсэн хоёр
өөр хэв шинжийн аль алинд нь үл хамаарах дундаж шинжийг
барьсан байдаг.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

2. Хэвшмэл байдал

10-13 нас

Тэгвэл нөгөө хүүхэд шинэ юмнаас аль болох дөлж зугтдаг. Тэд
танихгүй хүнээс бишүүрхэн холдож, шинэ найз нөхөдтэй удаан
хугацааны туршид дасаж чаддаггүй, сайн мэдэхгүй шинэ хоол
хүнсийг идэхээс зайлсхийж, урьд өмнө нь үзээгүй шинэ газар руу
очихоос айж, эсвэл аль болох холхон байхыг хүсдэг.

5-9 нас

Зарим хүүхэд шинэ нөхцөл байдалд маш амархан дасдаг. Тэд
танихгүй хүнтэй инээмсэглэн ярилцаж, сайн танихгүй хүүхэдтэй
ажиггүйхэн нийлж хамтран тоглож, шинэ найз нөхөдтэй
нэрэлхэлгүй танилцаж, урьд өмнө идэж үзээгүй хоол хүнсийг
буцалтгүй хэрэглэж, бас өөрийн хоол унднаасаа хуваалцаж, өмнө
очиж үзээгүй шинэ газар руу дуртайяа явдаг.

3-5 нас

3. Шинэ нөхцөл байдалд хандах
хандлага

2-3 нас

Бусад хүүхдийн цагийн хэмнэл дээрх хоёр бүлэг хэвшлийн
дунджийг барьсан байдаг.

1-2 нас

Харин нөгөө хэсэг хүүхдийн амьдралын хэмнэл нь тогтмол цагт
хэвшээгүй байдаг. Тэд зарим өдөр хичээлээсээ ирэнгүүтээ тайван
сууж, даалгавраа хийчхээд тоглож байсан бол маргааш нь тоглож
тоглож, хичээлдээ явахын өмнөхөн даалгавраа хам хум хийсэн
болоод хичээлдээ гүйдэг. Тэд Даваа гарагт өглөө маш эрт боссон
ч маргааш нь үд хүртэл унтаж мэднэ, бас өдрийн янз бүрийн цагт
өлсөнө.

6-12 сар

Зарим хүүхэд тогтсон цагийн дэглэмд гүн орсон байдаг. Ийм
хүүхдийн хооллох, өглөө сэрж босох, орой унтах, бие засах зэрэг
нь өдөр бүр бараг нэгэн цагт хэвшсэн байдаг.

Харин бусад хүүхдийн хувьд шинэ нөхцөл байдалд тэр дорхноо
биш боловч нэг их удахгүй дасдаг.
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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4. Дасан зохицох чадвар
Зарим хүүхэд урьд хийж байгаагүй өөр юм, шинэ нөхцөл байдал,
танихгүй хүмүүс, хоол хүнсэнд амархан дасан зохицдог. Ийм
хүүхдийн хувьд цагийн шинэ хуваарьт орох, шинэ байранд нүүж
орох, эсвэл өөр сургуульд шилжин очоод дасахад ердөө нэгээс
хоёр өдөр л хангалттай байдаг.
Нэг хэсэг хүүхэд амьдралын шинэ орчинд маш удаан дасан
зохицдог. Тийм хүүхдэд шинэ орчинд ирээд шинэ найз нөхөдтэй
болох, шилжин орсон сургуульдаа дасах, шинэ цагийн хуваарьтаа
хэвшихэд хэдэн сарын хугацаа ч шаардагдаж магадгүй.
Бусад хүүхдийн хувьд шинэ нөхцөл байдалд дасан зохицох хугацаа
нь дээрх хоёр бүлэг хүүхдийн зарцуулдаг хугацааны дундаж хавьд
байдаг.

5. Анхаарал төвлөрөлт
Зарим хүүхдийн анхаарал маш амархан сарнидаг. Ийм хүүхэд
ямар нэгэн өөр зүйлийг харангуутаа эсвэл сонсонгуутаа анхаарлаа
шилжүүлдэг. Ингэж анхаарал нь байнга өөр зүгт хандан сарнидгаас
энэ хэв шинжийн хүүхэд өгөгдсөн даалгаврыг бүрэн гүйцэлдүүлж
хийхэд их цаг хугацаа зарцуулдаг. Гэхдээ ийм хүүхдийг сэтгэл
санаагаар унасан, гунигтай байх үед анхаарлыг нь өөр зүйлд
хандуулахад хялбар байдаг.
Харин зарим хүүхдийн анхаарал маш тогтвортой байдаг тул
хичээл сурлагадаа амжилт гаргах нь түгээмэл. Тийм хүүхэд ямар
нэгэн зүйлийг хийхдээ тэвчээртэй удаан хугацаагаар суудаг. Ийм
хүүхэд сэтгэл санаагаар унасан, гунигтай байх зэрэг үед анхаарлыг
нь өөр зүйлд хандуулахад хэцүү байдаг.
Нөгөө хэсэг хүүхдийн анхаарал төвлөрөлтийн хурд дунд зэрэг
байдаг.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

6. Тууштай чанар
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14-18 нас

Бусад хүүхдийн аливаа зүйлд хандах сэтгэлийн хөдөлгөөний
эрчим нь дундаж хавьд байдаг.

10-13 нас

Зарим хүүхэд аливаа гадны өөрчлөлт хүчин зүйлд сэтгэл хөдлөл
багатай байдаг. Ийм хүүхэд уйтгар гунигаа дотроо хадгалж,
уйлахдаа ч чив чимээгүй хүлцэнгүй байдлаар мэгшинэ. Аз
жаргалтай үедээ намуухан инээмсэглэнэ. Ийм хүүхдийн юу мэдэрч
байгааг мэдэхэд төвөгтэй байдаг.

5-9 нас

Зарим хүүхэд ямарваа нэгэн үйл явдал, нөхцөл байдалд сэтгэлийн
маш хүчтэй хөдөлгөөнөөр ханддаг. Ийм хүүхэд даам тоглоод
хожигдвол дуу алдан хашхирч, даамаа энд тэнд тараан шидэж,
тэрий хадан уйлж ч мэднэ. Тэд уурлаж бухимдах, гуниглахдаа
сэтгэлийн хөдөлгөөнөө маш тодоор илэрхийлдэг бөгөөд
баярлахдаа ч мөн адил. Ийм хүүхэд гунигтай үедээ дуу тавин
уйлж, аз жаргалтай үедээ сэтгэл хангалуун, чанга чанга инээдэг.
Ийм хүүхдийн ямар сэтгэгдэлтэй байгаа, чухам юу мэдэрч буйг
эцэг эхчүүд илт мэдэрч байдаг.

3-5 нас

7. Сэтгэлийн хөдөлгөөн

2-3 нас

Бусад хүүхдийн тууштай зан чанар нь дээрх хүүхдүүдийнхээс
ялгаатай, дунд хавьцаа нь байдаг.

1-2 нас

Зарим хүүхдийн зан чанар дээрх хүүхэдтэй адил бус, аливаа зүйлд
уян хатан, хурдан зохицдог, амархан бууж өгдөг. Хэрвээ тэд ямар
нэгэн зүйл өөд авирч байгаад унавал ахиж авирдаггүй. Нэг хийж
эхэлсэн зүйлээсээ амархан уйдаж, дуусгалгүй орхидог тал олонтоо
гарна. Ийм хүүхдийн эцэг эхийн хувьд өөрсдөд нь таалагдаагүй
байгаа зүйлийг хүүхэд нь хийвэл болиулахаар ятгахад амархан
байдаг.

6-12 сар

Зарим хүүхэд маш тууштай зан чанартай, зорьсондоо хүрэхийн
тулд бүхий л арга замыг хэрэглэдэг. Тэд санаа бодолдоо өөрийн
зорилгыг байнга тээж явдаг бөгөөд зорилгоо биелтэл тууштай
ажилладаг. Ямар нэгэн бүтэлгүй зүйл гарсан ч тэд ухрахгүй,
ер шантарна гэж үгүй. Ийм хүүхдийг хүссэн зүйлээ хийхийг нь
болиулахаар ятгахад хэцүү байдаг.

БҮЛЭГ 3

Дасгал: Хүүхдийн зан төлөв - 1
Зан төлөвийн дараах 7 хувилбарын аль нь таны хүүхдэд
давамгайлж байгааг харна уу

1. Хөдөлгөөний эрчим:
Бага

1

Их

2

3

Удаан хугацаагаар
тэвчээртэй сууна

4
Үргэлж
хөдөлгөөнтэй байна

2. Хэвшмэл байдал:
Бага

1

Их

2

3

Өдөр бүр өөр цагт
хооллож, унтана.

4
Өдөр бүр нэг тогтсон
цагт унтаж, хооллоно

3. Шинэ нөхцөл байдалд хандах хандлага:
Дөлж зугтах

1
Танихгүй хүнээс ичиж
бишүүрхэнэ, шинэ газар
таалагдахгүй, шинэ юмнаас
зугтана
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Амархан дасах

2

3

4
Шинэ хүмүүстэй
танилцах, шинэ газар
уруу явах, шинэ зүйл
хийх дуртай.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

4. Дасан зохицох чадвар:
Бага

Их

2

3

Дэг жаяг болон орчны
өөрчлөлтөд удаан
хугацааны дараа дасдаг

6-12 сар

1

4
Дэг жаяг болон орчны
өөрчлөлтөд хурдан
хугацаанд дасдаг.

1-2 нас

5. Анхаарал төвлөрөлт:
Бага

1

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Их

2

3

Орчин тойронд болж
байгаа бүх зүйлд
анхаарлаа хандуулдаг,
анхаарлын сарнилт ихтэй.

2-3 нас

Их

3-5 нас

Нэг үйлдэл дээр удаан
хугацаанд анхаарлаа
төвлөрүүлж чаддаг

4

6. Тууштай чанар:
Бага

1

2

3

Сонирхол нь амархан
буурдаг.

4
Нэг зүйлийг хийж дуустал
шаргуу ажилладаг.

5-9 нас

7. Сэтгэлийн хөдөлгөөн:
Бага

2

Сэтгэлийн хөдөлгөөний
өөрчлөлтөө бараг
гаргадаггүй.

3

4

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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14-18 нас

Гуньж гутарсан, уурлаж
уцаарласан аз жаргалтай,
байгаагаа их сэтгэлийн
хөдөлгөөнөөрөө ил харуулдаг

10-13 нас

1

Их

БҮЛЭГ 3

Дасгал: Хүүхдийн зан төлөв - 2
Хүүхдийнхээ зан төлөвийн давуу талыг эргэцүүлье.

Миний хүүхдийн зан чанарын давуу тал:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Хүүхдийнхээ зан төлөвийн давуу биш талыг эргэцүүлье.
6-12 сар

Миний хүүхдийн зан чанарт байдаг давуу биш тал:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

1-2 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2-3 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3-5 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

5-9 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

10-13 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Хүүхдийн зан төлөв нь түүний сургуульд сурахад бэлэн болсон
эсэхэд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг.
Зарим хүүхэд шинэ орчныг сонирхолтой сайхан гэж үзэж, шинэ
хэмнэлд амархан дасаж, шинэ найзуудтай болохдоо баяртай
байдаг. Гэтэл зарим нь сургуулийн шинэ орчныг маш хүндээр
хүлээн авч, шинэ хэмнэлд маш удаан дасаж, шинэ найзуудтай
болоход хүндрэлтэй байдаг.
Эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдийнхээ зан төлөвийг тодорхойлж
түүнийг байгаагаар нь хүлээн авч, хувь хүний онцлогийг нь
хүндэтгэж үзэх нь тун чухал. Хөдөлгөөнтэй сэргэлэн хүүхдийг
томоотой даруу болгох эсвэл няцамхай, хүлцэнгүй хүүхдийг
тууштай зоригтой болгох гэж оролдох нь бүтэшгүй зүйл юм.
Гэхдээ бид хүүхдийнхээ давуу талыг тодорхойлж, түүн дээр нь
тулгуурлан төлөвшүүлж болох юм. Түүнчлэн, хүүхэд бүрийн онцлог
хүндрэлтэй талыг олж харан, түүнийг бүрэн дүүрэн хөгжүүлэх
таатай дэмжих орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй юм.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Хүүхдийн зан төлөв нь түүний биеэ авч явах байдалд нөлөөлдөг.
Үүний зэрэгцээ таны зан чанар таны төдийгүй танай хүүхдийн биеэ
авч явах байдалд маш их нөлөө үзүүлдэг.

6-12 сар

Эцэг эх ба хүүхдийн харилцаанд тэдний зан төлөвийн байдал,
харилцан зохицол чухал нөлөөтэй байдаг.
Хөдөлгөөний эрчим багатай ээж байна гэж бодъё. Тэр гэртээ байх,
ном унших, намуухан ая сонсох дуртай.

3-5 нас

Иймээс эцэг эхчүүд өөрсдийнхөө зан төлөвийн тухай бодож,
өөрийгөө хүүхдийнхээ зан төлөвтэй хэрхэн зохицдог талаар
эргэцүүлэх нь зүйтэй юм. Ингэснээрээ бид гэр бүл дэх олон
маргаан зөрчлийн учир шалтгааныг ойлгох болно.

2-3 нас

Энэ ээж хүүхдээ өөрөөс нь илүү идэвхтэй, хөдөлгөөнтэй хүн
болохыг ойлгосон тохиолдолд хүүхдэдээ тавих шаардлагаа
өөрчилж, хүүхдийнхээ зан төлөв, хөдөлгөөний эрчимд нийцэх
арга замыг эрэлхийлэх болно. Хэрвээ тэр хүүхдийнх нь биеэ авч
яваа байдал нь түүний зан төлөвтэй холбоотой гэдгийг ойлгож эс
чадвал хүүхдээ “сахилгагүй, муу” гэж бодох болно.

1-2 нас

Тэгвэл энэ ээж нь маш их хөдөлгөөнтэй, сэргэлэн цовоо хүүхэдтэй
байвал яах талаар бодоцгооё. Тэр хүүхдийг гадаа гаргахгүй бас
чимээгүй суу гээд байвал юу болох бол?

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

83

БҮЛЭГ 3

Дасгал: Таны зан төлөв – 1
Та өөрийн зан төлөвийг дараах 7 хэлбэрээр тодорхойлно
уу.

1. Хөдөлгөөний эрчим:
Бага

1

Их

2

3

Би чимээгүй тайван байхад
их дуртай

4
Би биеийн хүчний
ажил идэвхтэй хийх,
хөдөлгөөнтэй байх
дуртай

2. Хэвшмэл байдал:
Бага

1

Их

2

3

Би өдөр бүр
өөр өөр цагт өлсөж,
ядарснаа мэдэрдэг

4
Би өдөр бүр нэгэн
тогтсон цагт өлсөж,
ядардаг

3. Шинэ нөхцөл байдалд хандах хандлага:
Дөлж зугтах

1
Надад шинэ нөхцөл байдалд
орох, танихгүй хүмүүстэй
танилцах, шинэ зүйл хийхэд
эвгүй байдаг

84

Амархан дасах

2

3

4
Шинэ хүмүүстэй
танилцах, шинэ газар
уруу явах шинэ зүйл
хийхэд би дуртай

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
4. Дасан зохицох чадвар:
Бага

2

3

Хэмнэл болон орчны
өөрчлөлтөд би удаан
хугацаанд дасдаг

6-12 сар

1

Их

4
Хэмнэл болон орчны
өөрчлөлтөд би маш
хурдан хугацаанд
дасдаг.

1-2 нас

5. Анхаарал төвлөрөлт:
Бага

2

3

Нэг зүйлд удаан хугацааны
туршид анхаарлаа
төвлөрүүлж чаддаг.

4

2-3 нас

1

Их

Миний бодол санаа
амархан сарнидаг,
анхаарал маань ч
амархан шилждэг.

6. Тууштай чанар:

1

3-5 нас

Бага

Их

2

3

Би хийж эхэлсэн зүйлээ
дуусгаж байж амардаг.

5-9 нас

Сонирхол маань амархан,
буурч шинэ зүйлд амархан
татагддаг.

4

7. Сэтгэлийн хөдөлгөөн:

1

Их

2

4
Гуньж гутарсан, уурлаж
уцаарласан,аз жаргалтай,
байгааг минь хүмүүс
амархан мэддэг.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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14-18 нас

Би сэтгэл хөдлөлөө бараг
ил гаргадаггүй, миний юуг
яаж мэдэрч байгааг хүмүүс
тэр бүр хэлж чаддаггүй.

3

10-13 нас

Бага

БҮЛЭГ 3

Дасгал: Таны зан төлөв - 2
Өөрийнхөө зан төлөвийн давуу талыг бодно уу?

Миний зан чанарын давуу тал:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Одоо зан төлөвийнхөө давуу биш талыг бодно уу.
6-12 сар

Миний зан чанарын давуу биш тал:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

1-2 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2-3 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3-5 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

5-9 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

10-13 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3

Дасгал: Зохицол
Та хүүхдийнхээ зан төлөвийг тодорхойлсноо эргэн харж, сонгосон
тоогоо цэнхэр өнгөөр будна уу. Мөн тоонуудыг зураасаар холбоно
уу.

Хөдөлгөөний эрчим 		

1

2

3

4

Хэвшмэл байдал 					1

2

3

4

Шинэ нөхцөл байдалд хандах хандлага

1

2

3

4

Дасан зохицох чадвар 				

1

2

3

4

Анхаарал төвлөрөлт

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Тууштай чанар

Сэтгэлийн хөдөлгөөн

88

				

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Дасгал: Зохицол

Хөдөлгөөний эрчим 		

2

3

4

Хэвшмэл байдал 					1

2

3

4

Шинэ нөхцөл байдалд хандах хандлага

1

2

3

4

Дасан зохицох чадвар 				

1

2

3

4

Анхаарал төвлөрөлт

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1-2 нас

1

6-12 сар

Та өөрийнхөө зан төлөвийг тодорхойлсон дасгалыг эргэн харж,
сонгосон тоогоо улаанаар будаж зараасаар холбоно уу.

2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас

Тууштай чанар

10-13 нас

Сэтгэлийн хөдөлгөөн

				

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3

Бидний зан төлөвийн ялгаатай тал
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ялгаа .................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Энэ ялгаа бидний хооронд зөрчил гарахад дараах байдлаар
нөлөөлдөг .............................................................................................
...............................................................................................................
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ялгаа .................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Энэ ялгаа бидний хооронд зөрчил гарахад дараах байдлаар
нөлөөлдөг .............................................................................................
...............................................................................................................
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ялгаа .................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

6-12 сар

Энэ ялгаа бидний хооронд зөрчил гарахад дараах байдлаар

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

нөлөөлдөг .............................................................................................

Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ялгаа .................................

1-2 нас

...............................................................................................................

...............................................................................................................
2-3 нас

...............................................................................................................
Энэ ялгаа бидний хооронд зөрчил гарахад дараах байдлаар
нөлөөлдөг .............................................................................................

3-5 нас

...............................................................................................................
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ялгаа .................................

...............................................................................................................

5-9 нас

...............................................................................................................

Энэ ялгаа бидний хооронд зөрчил гарахад дараах байдлаар

...............................................................................................................

10-13 нас

нөлөөлдөг .............................................................................................

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

91

БҮЛЭГ 3

Бидний зан төлөвийн
ижил төсөөтэй тал
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ижил төстэй тал................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Энэ ижил төстэй тал бидний харилцан ойлголцоход дараах
байдлаар нөлөөлдөг ............................................................................
...............................................................................................................
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ижил төстэй тал................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Энэ ижил төстэй тал бидний харилцан ойлголцоход дараах
байдлаар нөлөөлдөг ............................................................................
...............................................................................................................
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ижил төстэй тал................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

6-12 сар

Энэ ижил төстэй тал бидний харилцан ойлголцоход дараах

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

байдлаар нөлөөлдөг ............................................................................
1-2 нас

...............................................................................................................
Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ижил төстэй тал................

...............................................................................................................

2-3 нас

...............................................................................................................

Энэ ижил төстэй тал бидний харилцан ойлголцоход дараах

...............................................................................................................

3-5 нас

байдлаар нөлөөлдөг ............................................................................

Миний хүүхэд бид хоёрын зан төлөвийн ижил төстэй тал................

...............................................................................................................

5-9 нас

...............................................................................................................

Энэ ижил төстэй тал бидний харилцан ойлголцоход дараах

...............................................................................................................

10-13 нас

байдлаар нөлөөлдөг ............................................................................

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Таны болон хүүхдийн тань зан төлөвийн ижил төстэй байдал та
хоёрын харилцаанд ихээхэн нөлөөлдөг. Та өөрийнхөө болон
хүүхдийнхээ биеэ авч явах байдалд төрөлх зан төлөв хэрхэн
нөлөөлдгийг ойлгосноороо гэртээ гардаг олон зөрчлийн учрыг
ойлгож эхэлсэн болов уу.
Мөн хүүхдийг зодож загнах нь үр дүнгүй гэдгийг ойлгосон байхаа.
Хүүхэд тантай адил биеэ даасан хувь хүн юм. Түүний зан төлөвийг
хэн ч өөрчилж чадахгүй, таныхыг ч мөн адил.
Хэрвээ таны зан төлөв хүүхдийнхтэй зохицож нийцэхгүй байвал
та хүүхдэд буруу өгч, өөрийгөө зөвтгөхгүйгээр асуудлыг эв зүйгээр
шийдвэрлэх арга замыг олоорой.

94

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Бага ангид суралцах явцад хүүхдийн хувьд нийгмийн харилцаа
улам бүр чухал болдог.

6-12 сар

Тэдний найз нөхөдтэй болох гэсэн хүсэл сонирхол улам
нэмэгдэхийн хэрээр биеэ даах шинж нь улам илэрхий болдог.
Хүүхдийг хүрээлэн буй орчин цар хүрээгээ тэлэхийн хэрээр хүүхэд
бусад хүмүүс юу гэж боддог, тэд юу хүсдэг, бас яаж биеэ авч явдаг
талаар улам ихийг мэдэж, тэднээс суралцдаг.

1-2 нас
2-3 нас
3-5 нас
10-13 нас

Гэвч энэ бол хүүхдийн хөгжилд зайлшгүй гарах шаардлагатай
чухал зүйл юм. Энэ насны хүүхэд бусдын тухай төдийгүй өөрийнхөө
талаар ч их зүйл сурдаг.

5-9 нас

Заримдаа эцэг эхчүүд энэ насны хүүхдээ хянаж чадахаа
больж байгаадаа, мөн хүүхдэдээ нөлөөлж байгаа бүх шинэ
өөрчлөлтүүдийн талаар санаа зовдог.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 3
Энэ насандаа хүүхэд олон чухал, бас хэцүү асуудалтай анх
удаагаа учирдаг.
Тэд дараах зүйлсийг хийж сурах шаардлагатай болдог. Үүнд:
Бусад хүүхэдтэй зөрчилдсөн бол түүнийгээ шийдвэрлэх
Өөртэй нь үзэл бодол таарахгүй хүнтэй харилцах
Өөрийн үзэл бодлыг мөн өөрийгөө хамгаалах
Бусдыг хамгаалах
Дээрэлхүү хүүхдүүдтэй учраа ололцох
Хэцүү байсан ч үнэнч байх
Хэдийгээр бусад хүмүүс бүдүүлэг байсан ч, эелдэг байх гэх
мэт
Хүүхдийн тань бага балчир байхдаа олж авсан мэдлэг чадвар,
өөртөө итгэх итгэл нь шинээр учрах бэрхшээлийг даван туулахад
бат бөх суурь болж өгдөг.

96

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Өөрийгөө сайн хүүхэд, бусдын төлөө санаа тавьдаг, чадвартай гэж
боддог хүүхэд зөв шийдвэр гаргаж чаддаг.

2-3 нас

Эцэг эх нь бусдыг хүндэтгэлтэйгээр сонсож харилцаж хандахыг
харж суралцсан хүүхэд найз нөхөд, багш нартайгаа мөн тийм
байдлаар харилцдаг.

1-2 нас

Эцэг эх нь зөрчил маргаан, уур уцаар, сэтгэлийн дарамтыг ямар
нэгэн хүчирхийлэлгүйгээр шийдвэрлэхийг харж өссөн хүүхэд
өөртөө тохиолдсон зөрчлийг зөв шийдвэрлэж чаддаг.

6-12 сар

Эцэг эх нь байнга дэмжиж, ойлгодог хүүхдийн хувьд тэднээс
зөвлөгөө авах дуртай байдаг.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 3
Бага байхад нь хүүхэдтэйгээ итгэл даахуйц, сайн харилцааг
тогтоохын тулд хийсэн бүхэн чинь энэ насанд нь, ялангуяа
хүнд хэцүү байдлыг даван туулахад хэрэг болж, түүнд их урам
дэмжлэгийг өгөх болно.
Хүүхдийн хувьд харилцааны адармаатай асуудлуудыг ойлгож,
зохицуулах нь маш хэцүү, “том” ажил юм. Тэр энэ асуудлын хувьд
цоо шинэ “ажилтан” юм. Тиймээс ч тэр олон удаа алдана.
Гэхдээ тэр алдаж онох, алдаанаас суралцах явцдаа өөрийнхөө
тухай болон өрөөл бусдын талаар маш их зүйлийг мэдэж авах
болно. Тэрээр бусдыг хайрлаж, бусдын төлөө санаа тавьдаг
болно. Мөн өөрийнхөө итгэл үнэмшил, үнэт зүйлсийн талаар
ойлгох ойлголт нь нэмэгдсээр байх болно.
Энэ насанд нь эцэг эхчүүд хүүхдээ дэмжиж, зөв чиглүүлэх гол
үүргийг хүлээдэг. Хүүхдүүд биднийг дуурайн дагах үлгэр загвар,
чиглүүлэгч хэмээн харж байдаг юм.

Бид хүүхдээ ямар хүн болохыг хүсч байна,
өөрсдөө тийм л байх ёстой.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Хүүхдийнхээ хувьд хамгийн анхны бөгөөд чухал багш болохын
хувьд эцэг эхчүүд нь өөрсдийн биеэ хэрхэн авч явахыг дараах
байдлаар үлгэрлэн үзүүлэх хэрэгтэй. Үүнд:

6-12 сар

Бусдын эрхийг хүндэтгэх
Сайхан сэтгэлтэй эелдэг байх
Бусдад туслах

1-2 нас

Бусдын сэтгэлийг зовоож гомдоосон гэдгээ ойлгох
Алдаагаа засах
Үнэн сэтгэлээсээ уучлалт гуйх
Үнэнч шударга байх

2-3 нас

Аливаа зүйлд цогц байдлаар хандах

3-5 нас

Хүүхдийн энэ үе бага нас болон өсвөр насны гүүр болдог тул маш
чухал байдаг. Бага насанд нь тавьсан сууриндаа тулгуурлаж, өсвөр
насанд нь бие даасан байх чадварыг суулгах хэрэгтэй болдог.

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 3

100
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

10-13 насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас
3-5 нас

Бие бялдрын хувьд эрчтэй өөрчлөгдөж эхэлнэ. Хүүхэд тань одоо
бяцхан хүүхэд биш болсон. Тэр том хүн болоход бэлтгэгдэх насан
дээрээ байна. Тийм хэдий ч тэр хүүхэд хэвээрээ байгаа.

2-3 нас

Энэ насанд хүүхдийн бэлгийн бойжилт үндсэндээ эхэлнэ. Энэ үед
түүнд олон сайхан өөрчлөлт гардаг.

Энэ нөхцөл байдал нь гэр бүлд багагүй зөрчил маргаан авчирдаг.
5-9 нас

Ийм насны хүүхэдтэй айлд зөрчил маргаан яагаад их тохиолддог
вэ?

10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 3
Шалтгаан - 1
Энэ насны хүүхэд эцэг эхээсээ үл хамаарч, бие даахыг илүү их
хүсдэг. Гэтэл эцэг эхчүүд хүүхдээ биеэ даасан зөв шийдвэр гаргаж
чадахаар мэдлэг чадварыг хараахан эзэмшээгүй байгаа гэж
боддог.
Шалтгаан - 2
Хүүхдийн бие бялдарт гарч байгаа өөрчлөлтүүд зарим талаараа
хүүхдийн зан араншинд нөлөөлдөг. Урьд нь сэргэлэн, өөдрөг
байсан хүүхэд баргар дүнсгэр, амархан уурлаж уцаарладаг болж
хувирах нь бий.
Шалтгаан - 3
Хүүхэд эцэг эхтэйгээ цагийг
хамт өнгөрөөх нь багасаж, найз
нөхөдтэйгээ цуг байхыг илүүд
үздэг болно. Заримдаа эцэг эх
нь зөвшөөрөхгүй байсан ч үеийн
хүүхдүүдээ дуурайхыг хүсдэг.
Шалтгаан - 4
Энэ насны хүүхэд зарим зүйл дээр эцэг эхтэйгээ санаа нийлэхгүй
байгаагаа ойлгож эхэлдэг. Тэр өөрийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй
болж бие даасан хувь хүний хувьд хэн гэдгээ ухаарч эхэлнэ.
Шалтгаан - 5
10-13 настай хүүхэдтэй эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ төлөө санаа зовж,
айж түгшдэг. Хүүхдийн аюулгүй байдал болон эрүүл мэнд нь эцэг
эхийн санааг байнга зовоож байдаг. Бас түүнийг ямар нэгэн сөрөг
нөлөөнд өртөх вий, сурлага нь муудах вий гэж санаа зовнидог.
Зарим үед эцэг эхчүүдэд юу ч хийгээд нэмэргүй мэт санагдаж
цөхрөх нь бий.
Энэ бүхэн гэр бүлд байнга маргаан үүсэхийн шалтгаан болж
байдаг.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Энэ насанд хүүхдийн хувьд найз нөхдийн холбоо маш чухал болж
эхэлдэг.

2-3 нас

Энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхийн хамгийн чухал бөгөөд хэцүү үүрэг
нь түүний улам бүр өсөн нэмэгдэж буй биеэ даасан байх гэсэн
хүсэл тэмүүллийг хүндэтгэхийн зэрэгцээ аюулгүй байдлыг нь
хангах явдал юм.

1-2 нас

Гэхдээ хүүхдэд найз нөхөдтэй болох, үерхэж нөхөрлөх хүсэл
сонирхол нэмэгдэхийн хэрээр эцэг эхчүүд санаа зовж эхэлдэг.
Энэ насны хүүхдэд тохиолддог ”найз нөхдийн дарамт шахалт”ын талаар эцэг эхчүүд их санаа зовнидог. Үеийн нөхдөдөө хүлээн
зөвшөөрөгдөхийн тулд хүүхэд эцэг эхийнхээ таашаахгүй зүйлийг
хийх явдал олонтоо гардаг.

6-12 сар

Найз нөхөд нь хүүхдийн сэтгэл санаа сайхан байхад маш чухал
нөлөөтэй. Хүүхдийн аливааг хийж бүтээх чадварыг сайжруулж,
шинэ зүйлийг сонирхох, хүсэл сонирхлыг нь хөгжүүлэхэд найз
нөхөд нь хүчтэй нөлөөлнө. Том хүмүүсийн адил нийгмийн зүгээс
үзүүлэх дэмжлэг хүүхдэд их хэрэг болно.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 3

Хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах
орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх арга зам
•

Хамтдаа цагийг өнгөрөөх
οο Гэр бүлээрээ ямар ямар нэгэн зүйлийг хамтдаа хийх
οο Найз нөхдийнх нь талаар түүнтэй ярилцах
οο Хүүхдийнхээ санаа зовоосон асуудал болон, хүсэл
мөрөөдлийн тухай сонсох
οο Хүүхдийнхээ ололт амжилтыг сайшаах, хөхиүлэн дэмжих
οο Ирээдүйд тохиолдож болох бэрхшээл саадын тухай
сэрэмжлэн ярилцах, тийм үед эцэг эх нь чадлаараа тус
болно гэдгээ илэрхийлэх
οο Хүүхдэдээ илэн далангүй, шударга хандах
οο Хүүхдэдээ хайр энхрийлэл үзүүлэх
οο Түүний биеэ авч байгаа байдал нь юунаас болж байгааг
ойлгохыг оролдох гэх мэт

•

Хүүхдийнхээ үнэлэмжийг дээшлүүлэх
οο Хүүхдээ өөрийгөө танин мэдэж, өөрөө өөрийгөө
хайрлахад нь туслах
οο Өөрийн чадвартаа итгэлтэй байхыг нь хөхиүлэн дэмжих
οο Хүүхэд өөрийн давуу тал болон өвөрмөц зан чанараа
олж харахад нь туслах

•

Хүүхдийнхээ хичээл сурлагад анхаарал тавих
οο Сургуулиас зохиогдож байгаа ажилд идэвхтэй оролцох
οο Хүүхдийн багш нартай танилцах, тэдний тухай сонирхох
οο Гэрийн даалгаврынх нь талаар хүүхэдтэйгээ байнга
ярилцаж байх, түүнд туслах
οο Хүүхдийн юу уншиж байгааг нь сонирхох, тэр талаар
хамтран ярилцах

•

Хүүхдийнхээ найз нөхдийн талаар мэдэж байх
οο Тэд гэрт тань ирж цагийг өнгөрөөхийг зөвшөөрч байх
οο Тэдний ээж аав, гэр бүлтэй нь ойртож танилцах
οο Хүүхдийнхээ болон түүний найз нөхдийн оролцсон
аливаа үйл ажиллагаанд очиж байх
Хүүхэдтэйгээ ойр дотно байх, гэхдээ тодорхой зай барих
οο Хүүхдийн хаана, хэнтэй хамт байгааг мэдэхийн зэрэгцээ
түүний биеэ даах, өөрийн гэсэн орон зайтай байх хүсэл
сонирхлыг хүндэтгэх
οο Түүнд итгэдэг гэдгээ бодитоор харуулж ойлгуулах

•

104

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Хүүхдийнхээ биеэ даасан байдлыг
хөхиүлэн дэмжих арга зам

Хүүхдээ ирээдүйнхээ талаар бодоход нь туслах
οο Өөрийн гэсэн зорилгоо тодорхойлоход нь хүүхдэдээ
туслах
οο Өсөж том болсон хойно хэрэг болох мэдлэг чадварын
талаар ярилцах
οο Ирээдүйн амьдралын тухай хүсэл мөрөөдөл, зорилго
чиглэлтэй болохыг нь дэмжих
οο Тавьсан зорилгодоо хүрэх арга замаа олоход нь туслах
ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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14-18 нас

•

10-13 нас

Бусад хүнийг ойлгож, хүндэтгэх чанараа хөгжүүлэхэд нь
хүүхдэдээ туслах
οο Хүмүүст хэрэгтэй үед нь туслахыг дэмжих
οο Бусад хүн эелдэг бус байх тохиолдолд юу хийх хэрэгтэй
талаар ярилцах, зөвлөх

5-9 нас

•

3-5 нас

Хүүхдийнхээ хариуцлагатай, аливаа зүйлд чадварлаг байх
чанарыг хөгжүүлэх
οο Хүүхдийг гэр орны ажилд оролцуулах (өөрийн
санаачилгаар хийхийг дэмжих)
οο Түүнтэй мөнгөний тухай, түүнийг хэрхэн зүй зохистой
зарцуулах талаар ярилцах
οο Гэр бүлийн дотор баримтлах дэг журам болон бусад
зүйлийг ярилцахад хүүхдийг оролцуулах

2-3 нас

•

1-2 нас

Хүүхдэдээ зөв бурууг ялгах чадвараа хөгжүүлэхэд нь туслах
οο Эрсдэлтэй аюултай үйлдлийн тухай тамхи татах, архи
уух, мансууруулах бодис хэрэглэхээс татгалзах талаар
ярилцах, ийм үйлдлээс яагаад зайлсхийх хэрэгтэйг
тайлбарлаж өгөх
οο Өөрийн эрхэмлэдэг, үнэлдэг зүйлсийн тухай ярилцах,
мөн түүнийхийг сонсох
οο Бэлгийн хөгжлийн үед хүүхдийн бие махбод болон
сэтгэл санаанд гарч болох өөрчлөлтүүдийн талаар
ярилцах, зөвлөх
οο Буруу эсвэл аюултай гэж боддог зүйлийг хүчээр хийхэд
тулбал ямар дарамт шахалттай учирч болох талаар
ярилцах
οο Үеийн нөхдийн зүгээс дарамт шахалт үзүүлж болох
тухай, ийм тохиолдолд өөрийгөө хамгаалах гарцыг
олоход туслах, бэлдэх
οο Уг дарамт шахалтыг зайлуулах, түүнд тохирсон арга
замыг олоход нь туслах

6-12 сар

•

БҮЛЭГ 3
Энэ наснаас өмнөх үед эцэг эхчүүдийн хүүхэдтэйгээ харьцаж
байсан, хийж байсан бүхэн нь (тулгын чулуунууд) яг одоо их чухал
болно.Эцэг эхдээ итгэж болно гэдгийг багадаа ойлгосон хүүхэд аль
ч насандаа хэрэгтэй үед эцэг эхээсээ зөвлөгөө авахыг илүүд үздэг.

Хүүхдийн өсөж том болох үед гэр бүлийн
харилцааг бат бэх болгоход нөлөөлөх чадвар
дадлыг бага насанд нь бий болгох зураглал
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох
Эцэг эхдээ итгэж болно гэдгийг багадаа ойлгосон хүүхэд аль ч
насандаа хэрэгтэй үед эцэг эхээсээ зөвлөгөө авахыг илүүд үздэг.
Эцэг эх нь бага байхаас нь бие даасан байдлыг нь дэмжиж
хүндэтгэдэг байсан хүүхэд хожим үе тэнгийнхний сөрөг нөлөөнд
тэр бүр автдаггүй.

6-12 сар

Бага насанд нь эцэг эх мэдрэмжийг нь ойлгож, хүлээн авдаг
байсан бол хүүхэд өөрийн айдас хүйдэс, санаа зовоосон зүйлээ
эцэг эхдээ ярих дуртай байдаг. Эцэг эх нь бага байхад нь өөртөө
итгэх итгэлийг нь дэмжиж тэтгэж байсан хүүхэд одоо өөртөө илүү
итгэлтэй болдог.

1-2 нас

Эцэг эхийн хүүхэдтэйгээ тогтоож чадсан харилцаа нь тэднийг том
хүн болох их аянд гарахад нь бат бэх суурь, жолоо болж өгдөг.

2-3 нас

Эцэг эхийнхээ зүгээс дэмжлэг туслалцаа, заавар зөвлөгөө авч
байсан хүүхэд өөрт нь тулгарсан аливаа асуудал хүндрэхээс өмнө
эцэг эхдээ хандах нь илүү байдаг.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

14-18 насны хүүхэд
6-12 сар

•

Бусдыг хүндлэх

•

Аливаа зөрчил маргааныг хүч хэрэглэлгүйгээр шийдвэрлэх

•

Өөрийн мэдрэмжийг
илэрхийлэх

•

Өөрийгөө болон бусдыг хамгаалан тэмцэхэд аль хэдийн
суралцсан байна.

зохистой

арга

замаар

2-3 нас

Энэ насанд хүрэх бүхий л бэлтгэлийг бага балчир насандаа тэрээр
хангажээ. Тэрээр:

1-2 нас

Энэ бол маш олон үйл явдал өрнөдөг, ид шидтэй нас юм. Одоо
хүүхэд тань том хүн болоход тун ойртжээ.

бусдад
3-5 нас
5-9 нас

14-18 насандаа хүүхэд дээр дурдсан чухал чадваруудыг өдөр
тутмын амьдралдаа хэрэглэж чаддаг болсон байна. Энэ насны
хүүхдээ чухам юу хийж байгаад эцэг эхчүүд цаг үргэлж анхаарал
тавьж чаддаггүй. Тиймээс хүүхэд өөрийн эзэмшсэн чадвар
чадамжаа таньгүйгээр хэрэглэх цаг нь одоо нэгэнт болжээ.

10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 3
Өсвөр насны хүүхэдтэй байх нь эцэг эхийн хувьд маш их адал
явдалтай, сонирхолтой, зарим талаараа адармаатай байдаг.
Одоо хүүхэд тань бараг том хүн болсон бөгөөд юм бүхний тухай
тантай чөлөөтэй ярилцах чадвартай болжээ. Тэрээр шинэ санаа
дэвшүүлж, өөрийн гэсэн үзэл баримтлалтай болж, басхүү зорилго
үзэл баримтлалдаа хүрэх арга замыг сонгож чаддаг болсон байна.
Хүүхэдтэйгээ харилцахад өөрчлөлт гарч, бэрхшээл ч их
тохиолдоно. Гэхдээ эдгээр бэрхшээл нь хүүхдэд зөв шийдвэр
гаргах, зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, ялж, ялагдаж сурах зэргийг
зааж сургах боломжийг танд олгодгоороо сайн талтай.
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Сонсдог дуу хөгжим

1-2 нас

Хүүхдийн хувьд өөрийнхөө хэн болохыг илэрхийлэх нь бусад хүний
зүгээс түүнийг хэн байгаасай гэж хүсэн хүлээхээс илүү чухал зүйл
байдаг. Тэрээр өөрийгөө дараах байдлаа гэнэт өөрчлөх замаар
илэрхийлж болох юм. Тухайлбал:

6-12 сар

Энэ насны хүүхэд өөрийгөө хэн болохыг таньж мэдэх бүх л
боломжит оролдлогыг туршиж үздэг. Түүний хамгийн гол зорилго
нь өөрийнхөө өвөрмөц давтагдашгүй шинж чанарыг олж нээхэд
оршино.

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Хувцасны хэв загвар
2-3 нас

Үсний засалт
Найз нөхөд
Итгэл үнэмшил

3-5 нас

Хоол хүнсний сонголт
Сургуулиас гадуурх үйл ажиллагаа
Хичээл сурлага, цаашдын сонирхол

5-9 нас

Ирээдүйн зорилго, төлөвлөгөө

10-13 нас

Хүүхэд санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, өөрийн
гэсэн үзэл бодолтой байх эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц. 13, 14-р зүйл

14-18 нас
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БҮЛЭГ 3
Эцэг эхчүүд заримдаа хүүхдийн хөгжлийн энэ насан дээр олон
зүйлээс айх болдог. Энэ нь хүүхдэдээ зааж сургасан бүхэн нь
оргүй алга болчихлоо гэсэн айдас юм.
Энэ насны хүүхдийн сүсэг бишрэл болон улс төрийн итгэл үнэмшил
нь эцэг эхийнхээсээ огт өөр байж болно. Тэр таниас өөр шашин
шүтдэг болж, байнга иддэг хоол хүнснээсээ татгалзаж мэднэ. Мөн
үсээ ногоон өнгөөр будаж, хурц тод өнгийн хувцас өмсөж, чих
хамраа цоолуулж ч болох юм.
Хөлд орж байх үедээ аливаа зүйлийг барьж үзэж амандаа хийж
туршдаг байсан шигээ 14-18 насны хүүхэд өөрийн мөн чанарыг
олж нээхийн тулд бүхнийг хийхэд бэлэн байдаг. Тэрээр өөрт нь
хамгийн сайн тохирох зүйлийг олохын тулд хийж болох юм бүхнийг
туршиж үздэг.

Энэ бүхнийг хийхийн тулд дадал болсон зарим зүйлээсээ
татгалздаг. Тэрээр яг л гадуурх бүрхүүлээ тас татан гарахыг
оролдож байгаа эрвээхэйн авгалдай шиг зоримог, мятаршгүй
болсон байдаг. Өөрийн өвөрмөц шинж чанарыг гаргаж ирэхийн тул
хүүхэд энэ бүхнийг хийх ёстой гэж үзсэн.
Өсвөр насны хүүхэд эцэг эхээсээ огт өөр хүн болохыг оролдох нь
олонтоо. Тэрээр эцэг эхийнхээ дургүй хөгжмийг сонсож, хориглодог
хувцсыг өмсөж, тэдний санал нийлэхгүй үзэл бодлыг баримталдаг.
Ингэж эцэг эхээсээ огт өөр болсноороо өөрийгөө олж таних нь
түүнд илүү хялбар болдог.
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1-2 нас

Өсвөр насны хүүхэд өөрт нь ямар нэгэн муу зүйл тохиолдож болно
гэдгийг төдийлөн ойлгож хүлээн авдаггүй. Хийж буй зүйлийнхээ
улмаас гэмтэж, өвдөж, жирэмсэн болох, амь насаа алдаж болохыг
тэд бүрэн дүүрэн ойлгодоггүй. Тэд ямар нэг муу зүйл болохгүй гэдэг
гэнэн сэтгэлдээ хөтлөгдөн маш эрсдэлтэй зүйлтэй ч орооцолддог.

6-12 сар

Эцэг эхчүүд өсвөр насны хүүхдийнх нь хийж үзэж, туршиж буй зүйл
нь юунд хүргэж болох талаар их санаа зовдог. Зарим залуус архи,
тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэж болох юм. Эсвэл хайр сэтгэл
болон бэлгийн харилцааны асуудалд орооцолдож ч магад.

0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Тэд томчуудын дүрд “тоглож”, хориглосон зүйл бүхнийг хийж үздэг.
Томчуудын, тэр дундаа эцэг эхийнхээ хийдэг бүхнийг тэд дуурайж,
хийж үзэхийг хүсдэг.
2-3 нас

Эцэг эхчүүд хүүхдийг нь аюултай зүйл рүү хөтлөн оруулж болох
муу хүүхдүүд эсвэл томчуудын нөлөөнд орох вий, тэднийг даган
дуурайх вий гэж ихэд санаа зовдог.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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Одоо хүүхдийн танд итгэх итгэл маш чухал зүйл болж байна. Хүүхэд
тань ямар нэгэн мэдээлэл, эсвэл зөвлөгөөг айж эмээлгүйгээр танд
хандан авч чадна гэдэгтээ итгэлтэй байх нь чухал юм. Хүүхэд энэ
насандаа эцэг эхийн байнгын хяналт дор байхыг хүсдэггүй.
Гэхдээ тэрээр таныг ямагт хажууд нь байж тодорхой, үнэн зөв
мэдээлэл өгч, ойлгомжтой шаардлага тавьж, оновчтой арга замыг
зааж, аюулгүй байдлыг нь хангаж байгаа гэдгийг мэдэж байх нь
түүнд маш хэрэгтэй юм.
Энэ насанд өнөөг хүртэл түүний олж авч эзэмшсэн өөртөө итгэх
итгэл, шийдвэр гаргах болон бусадтай харилцах ур чадвар,
өөрийгөө хүндэтгэх, бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэх, хуваалцах,
зөрчил маргааныг шийдвэрлэх чадварууд нь амьдрал дээр
шалгагдах болно. Энэ л үед тэдгээр нь түүнд хамгийн их хэрэгтэй
болно.
Заримдаа хүүхэд бие даан сонголт хийх үедээ алдаа гаргадаг.
Бага насандаа аливаа зүйлийг танин мэдэхийг хүсэж бүтэлгүйтэх
үедээ гэмтэж бэртэж, санаагаар унадаг байсан шигээ амьдралыг
танин мэдэхийг хүсэж буй энэ насандаа тэрээр санаа сэтгэлээр
бас унаж зовж ч болох юм.
Бага байхад нь түүний амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангаж,
хэрэгтэй мэдээлэл өгч, түүний танин мэдэхүй болон өсөлт
хөгжилтийг дэмжиж байснаа та өнөөдөр ч гэсэн үргэлжлүүлэн,
түүний байнгын зөвлөгч байх хэрэгтэй.
Хүүхэд тань амьдралд хүргэх даль жигүүрээ өнөөдөр дэлгэн
шалган туршиж байгаа учраас тэр заримдаа тэнцвэр алдан унаж
болно. Гэхдээ тэрээр таны тусламжтайгаар амьдралын их аянд
нисэхэд суралцаж чадна.
Энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн хийх ёстой хамгийн чухал
зүйл нь:
Эцэг эх хүүхэд хоорондын холбоо харилцааг батжуулах
Хүүхдийнхээ хийж, оролцож буй зүйлд хяналт тавих
Хүүхдийнхээ бие даасан байдлыг хөхиүлэн дэмжих
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Эцэг эх - хүүхдийн хоорондын холбоо
харилцааг батжуулах
6-12 сар

Эцэг эх, хүүхдийн хоорондох харилцаа холбоо нь хүүхэд төрсөн
цагаас бүрэлдэн тогтдог. Бие биедээ итгэх итгэл болон хамтрах
үзэл бодлыг бага наснаас бий болгосноороо хүүхэд өсөхийн
хэрээр энэхүү холбоо нь улам бүр батжиж, өсвөр насны хүүхдийн
хувьд том хүн болоход нь гол тулгуур суурь болдог.

1-2 нас

Хэрвээ хүүхдийн эцэг эхтэйгээ тогтоосон холбоо нь:
Элэгсэг дотно сэтгэл, хайр энэрлээр дүүрэн

•

Найдвартай, тууштай, итгэж болох бөгөөд урьдчилан
харж болохоор бүрэлдэн тогтсон бол хүүхэд өсвөр насны
хөгжлийн үеийг саад бэрхшээл багатай даван туулдаг.

2-3 нас

•

Эцэг эхтэйгээ сайн харилцаатай өсвөр насны хүүхэд:

Эцэг эх өөрт нь итгэж байгааг мэдэрч, энэхүү итгэлийг
хөсөрдүүлэхгүй байхыг хүсдэг

•

Бусдыг хүндэтгэдэг, тэдний юу мэдэрч буйг ойлгож хүлээн
авдаг.

•

Өөртөө итгэлтэй бөгөөд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь илүү
байдаг.

•

Бусад хүнтэй сайн хамтран ажиллаж чаддаг

•

Сэтгэцийн хувьд илүү эрүүл саруул байдаг

•

Эцэг эхийнхээ зөвлөгөөг сонсож, хүлээн авдаг байна.

10-13 нас

•

5-9 нас

Бусад өсвөр насныхан болон насанд хүрсэн хүмүүстэй эв
найртай, эерэг харилцааг тогтоож чаддаг.

3-5 нас

•

Өсвөр насны хүүхэдтэйгээ хүндэтгэлтэй, эелдэг зөөлөн ханддаг
эцэг эхчүүдэд хүүхэд нь ч мөн ийм байдлаар ханддаг байна.
14-18 нас
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Харин эцэг эх - хүүхэд хоорондын харилцаанд хатуу чанд хараа
хяналт, зэмлэл, шийтгэл голловол өсвөр насны хүүхэд:
•

Эцэг эхээсээ айж, тэднээс аль болох зайлсхийхийг хичээдэг

•

Шийтгүүлэхгүйн тулд худал хэлдэг

•

Сэтгэлийн дарамтад орж санаа сэтгэлээр унадаг, айдас
түгшүүртэй болдог

•

Уур уцаар, хорсол зэвүүцлийг мэдэрдэг

•

Уур уцаараа бусад хүнд гаргадаг

•

Эцэг эхийнхээ үгнээс зөрж эсэргүүцдэг.

Эцэг эх болон өсвөр насны хүүхэд хоорондын сэтгэл санааны
холбоо нь тэдний хоорондох харилцааны бүхий л өнгө төрхийг
илэрхийлдэг.
Халуун дулаан, эелдэг ялдам, хайр энхрийллээр дүүрэн харилцаа
нь хүүхдийн хөгжлийн энэ үе шатанд хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэх
үйл хэргийг ихээхэн хөнгөвчилдөг байна.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Хүүхдийнхээ хийж, оролцож буй
зүйлд хяналт тавих

2-3 нас

Өөрөөр хэлбэл эцэг эх нь зорьсон газартаа хүрэх бартаатай зам,
аюулгүй замыг зааж өгдөг. Хүүхэд харин аль замаар нь явахаа өөрөө
шийддэг. Хүүхдээ аюулгүй замаар хөтлөх, хамгийн тохиромжтой
арга зам нь түүний хийж, оролцож буй үйл ажиллагаанд хяналт
тавих, явдал юм.

1-2 нас

Энэ үед эцэг, эхийн гол үүрэг нь хүүхдэд ерөнхий заавар удирдамж
зөвлөмж өгөхөд оршино. Ингэснээрээ эцэг эхчүүд хүүхдэдээ ямар
зүйл муу бөгөөд хортой, чухам юуг хийвэл аюулгүй болохыг зааж
өгнө. Гэхдээ хүүхэд өөрөө чухам ямар арга замыг сонгохоо өөрөө
шийддэг.

6-12 сар

Өсвөр насны хүүхдэд аливаа юмны учир шалтгааныг тайлбарлан
таниулах нь түүний биеэ даасан байдлыг хөгжүүлэхэд зарим хүсэх
хэрэгцээнээс болоод төвөгтэй болдог. Гэхдээ хүүхдэд биеэ даах нь
хэрэгтэй ч гэсэн эцэг эхийн заавар зөвлөгөө заавал шаардагддаг.

Хяналт гэдэг нь өсвөр насны хүүхдийнхээ юу хийж, юунд оролцож
байгааг түүний хувийн орон зай, биеэ даасан байдлыг (түүний ийм
хэрэгцээ болсон эрхийг) хөндөлгүй, мэдэж байхыг хэлнэ.

10-13 нас
14-18 нас

117

5-9 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

3-5 нас

Эцэг эхчүүд өсвөр насны хүүхдээ дараах арга замаар хянаж болно.
Үүнд:
•
Хүүхдийнхээ хийж оролцож буй зүйлийг үнэн сэтгэлээсээ
сонирхох
•
Хүүхэдтэйгээ ярилцаж байх
•
Хүүхэдтэйгээ аль болох ойр байх, гэхдээ хийж байгаа
зүйлд нь түүний зөвшөөрөлгүйгээр оролцохгүй байх
•
Хүүхдийнхээ зохион байгуулж, оролцож байгаа аливаа үйл
ажиллагаанд идэвхтэй оролцох/очих
•
Ямар хүүхэдтэй үерхэж нөхөрлөж буйг нь мэддэг байх
•
Найз нөхдийг нь гэртээ урьж байх
•
Гэр бүлээрээ агаар салхинд гарахдаа найз нөхдийг нь урьж
байх
•
Хүүхдийнхээ чөлөөт цагаар юу хийдгийг мэддэг байх
•
Хүүхэдтэйгээ юуг хамтарч хийвэл түүнд таалагдах вэ
гэдгийг олж мэдэх
•
Хүүхдээ зорилгодоо хүрэхэд нь тусалж дэмжих

БҮЛЭГ 3
Өсвөр насны хүүхдэд хөгжилтэй, сонирхолтой санагдах тийм эерэг
арга замаар л эцэг, эхчүүд хүүхдээ амжилттай хянаж чадна.
Хэрэв хүүхдэд эцэг эхтэйгээ хамт байх нь сайхан санагддаг бол
хүүхэд дараах байдлаар эцэг, эхтэйгээ харьцдаг. Үүнд:
•

Эцэг эхийнхээ түүнд тавьж буй хяналтыг тэдний зүгээс
тавьж буй анхаарал халамж гэж ойлгож хүлээж авдаг

•

Эцэг эхтэйгээ хамт цагийг өнгөрөөхийг аль болох мэрийдэг
бөгөөд тэдний хараа хяналтгүйгээр өнгөрөөх цаг нь
харьцангуй бага байдаг

•

Эцэг эхтэйгээ санаа бодлоо солилцож, ярилцахдаа сэтгэл
хангалуун тайван байдаг

•

Эцэг эхийнхээ зөвлөгөө, саналыг сонсож хүлээн авдаг

•

Эцэг эхтэйгээ эерэг харилцаатай байхыг мэрийдэг гэх мэт

Харин эцэг эх нь хүүхэдтэйгээ сөрөг харилцаатай, ямагт уур уцаар,
шийтгэлийг илүүд үздэг бол хүүхэд дараах байдлаар эцэг эхтэйгээ
харилцана. Үүнд:
•

Эцэг эхийнхээ хараа хяналтыг хатуу чанд хяналт, түүний
асуудалд дураараа оролцож байгаа зохисгүй үйлдэл гэж
хүлээж авдаг

•

Эцэг эхтэйгээ хамт байхаас дургүйцэж, аль болох тэдний
хараа хяналтаас гадуур байхыг эрмэлздэг

•

Ямар нэгэн төвөгтэй асуудлын талаар эцэг эхтэйгээ
ярилцахаас айж бэрхшээдэг

•

Эцэг эхийнхээ зөвлөгөөг үл ойшоодог

•

Эцэг эхийнхээ эсрэг болж, эсэргүүцдэг байна.

Тиймээс хүүхдэд тавих хараа хяналтыг элэгсэг дотно сэтгэл,
эелдэг зөөлөн харилцаа, хайр халамжтай хослуулан тавих нь маш
чухал юм.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Хүүхдийн бие даасан байдлыг хөхиүлэн
дэмжих

•

Хүүхдэдээ ямар ч үед хайртай хэвээр байдаг гэдгээ
харуулах

•

Хүүхэдтэйгээ үе тэнгийн хүнтэй харилцаж байгаа мэтээр
аливаа зүйлийн тухай ярилцах

•

Хүүхдийнхээ
шийдвэр
гаргах
чадвар,
гаргасан
шийдвэрийнхээ хариуцлагыг хүлээж чадна гэдэгт нь
итгэдгээ бодитоор харуулах

•

Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хүндэтгэх

•

Хүүхдээ алдаа гаргахад нь тайвшруулж, санаа сэтгэлээр
дэмжих

•

Алдаж ялагдсан ч дахин оролдож үзэхийг нь дэмжих

•

Хүүхдийнхээ талаар ямар нэгэн шийдвэр гаргах болбол
түүний саналыг заавал харгалзан үзэх

•

Ямар нэгэн санал зөрөлдсөн асуудал гарахад хүүхэдтэйгээ
зөвшилцөн асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй юм.
10-13 нас

Эцэг эхчүүд дээрх зүйлийг хийж чадсанаараа хүүхдээ аливаа
зүйлд итгэлтэй, өөдрөг үзэлтэй, чадварлаг хүн гэдгээ мэдрэхэд нь
тус дэм үзүүлэх болно.

5-9 нас

Хүүхдэдээ өөрийн үнэт зүйлсээ тодорхойлоход нь дэмжих,
туслах

3-5 нас

•

2-3 нас

Хүүхдийн тань санаа бодол таныхаас эрс өөр байсан ч
түүнийг нь үнэн сэтгэлээсээ хүндэтгэх

1-2 нас

•

6-12 сар

Хүүхэд маань тун удахгүй бие даасан насанд хүрсэн хүн болох
гэж байгаа шүү дээ. Тиймээс дутуу байгаа багахан хугацааг
хүүхдийнхээ асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, бие даасан байдлыг
хөгжүүлэхэд зориулах хэрэгтэй. Үүний тулд:

14-18 нас
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БҮЛЭГ 3
Зарим эцэг, эх өөрсдөө мэдэхгүйгээр/анзаарахгүйгээр хүүхдийнхээ
биеэ даах гэсэн хүсэл эрмэлзлийг нь унтраадаг. Тэд дараах
байдлаар хүүхэдтэйгээ харилцдаг. Үүнд:
•

Хүүхдийнхээ үзэл бодол, биеэ авч яваа байдлыг байнга
шүүмжлэх

•

Эцэг эхтэйгээ санал нийлэхгүй тохиолдолд хүүхдээ
буруутай гэж ойлгуулах

•

Хүүхдийнхээ ярихыг хүссэн сэдвийг өөрчлөх, ярилцахаас
зайлсхий

•

Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг үл ойшоож, үгүйсгэх

•

Хүүхдээ алдаа гаргахад нь “би чамд ингэнэ гэж хэлсэн шүү
дээ” гэж хэлэх

•

Хүүхэд нь ямар нэгэн бэрхшээлтэй тулгарахад түүнд
анхаарал халамж тавихгүй, зөнд нь орхих, үл хайхрах

•

Хүүхдийнхээ үзэл бодлыг үл ойшоох

•

Хүүхэдтэйгээ санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд түүнтэй
энэ талаар учир зүйгээ ололцох, ярилцаж тохиролцохоос
татгалзах гэх мэт.

Эцэг, эхчүүдийн иймэрхүү хандлага нь өсвөр насны хүүхдийг
зөрүүд, амархан уурлаж уцаарладаг, санаа сэтгэлийн хувьд
гутранги болгоход хүргэдэг. Ийм хүүхэд бие даасан хүний хувьд
өөрийгөө зохих ёсоор үнэлдэггүй, ямарваа нэгэн зөв зүйтэй зүйл
санаачлах, шаардлагатай шийдвэрийг гаргах чадваргүй гэж
өөрийгөө дорд үздэг хүн болдог. Яваандаа ийм хүүхэд биеэ даах
чадваргүй, өөртөө хамааралтай асуудал дээр ч бусдын гаргасан
шийдвэрт аялдан дагалдагч болдог.
Эцэг, эх нь хүүхдээ хүндэлж, түүнд итгэдэг гэдгээ харуулах нь
хүүхдийн биеэ даасан байдал хөгжиж төлөвшихөд нөлөөлдөг юм.
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0-6 сар

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг ойлгох

Одоо яах вэ?

1-2 нас

Энэ мэдлэг нь эцэг эхчүүдэд асуудлыг зөвөөр шийдвэрлэх
чадварыг бий болгодог. Үүнийг мэдсэнээрээ эцэг эхчүүд тухайн
нөхцөл байдалд уурлаж цухалдахын оронд хүүхдийн биеэ авч явж
буй байдал нь ямар учиртай, энэ нь түүнийг юунд хүргэж болох
талаар эргэцүүлэн бодох болно.

6-12 сар

Насны онцлогоосоо шалтгаалан хүүхэд юун тухай боддог, юуг
хэрхэн мэдэрдэг болохыг ойлгосноороо эцэг эхчүүд өмнөө
тулгарсан бэрхшээлтэй нөхцөл байдалд эерэг бөгөөд бүтээлчээр
хандаж чадна.

Ихэнх тохиолдолд эцэг эхчүүд хүүхдийн зан араншин ямар учир
шалтгаантай болохыг зөвөөр ойлгож хүлээж авдаггүй. “Хүүхэд
маань биднийг эсэргүүцэж үгэнд маань орохгүй байхыг оролдож
байна, уур уцаарыг маань хүргэх гэж байна” гэж бодсоноороо бид
түүний аливаа үйлдэлд уурлан бухимдаж, заримдаа бүр тэднийг
гэсгээн шийтгэдэг.

2-3 нас

Харин хүүхэд өөрийн хөгжлийн дараагийн үе шатанд орох
бэлтгэлээ хангаж байгаа учраас шаардлагатай зүйлийг л хийж
байна гэдгийг ойлговол бид хүүхдэдээ хэрэгтэй мэдээлэл болон
дэмжлэгийг өгч чадна.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ
Хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх эерэг аргуудын дөрөв дэх гол тулгын
чулуу нь асуудал шийдвэрлэх арга юм.
Өмнөх бүлэгт бид хүүхдийнхээ нас, бие сэтгэхүйн хөгжлийн үе шат
бүрт тохируулж элэгсэг дотно сэтгэлээр хандаж, түүнд аливааг
ойлгуулах арга замын тухай үзсэн билээ.
Харин энэ бүлэгт бид нас насны хүүхдэд тохиолдож болох
бэрхшээлтэй нөхцөл байдлын талаар ярилцах болно. Хүүхдийн
нас хөгжлийн онцлогийн тухай өмнө нь үзэж сурсан зүйлээ ашиглаж
хүүхдийнхээ зан байдал, үйлдлийн учир шалтгааныг тайлж сурах
болно. Ийм оролдлого зүтгэл нь аливаа нөхцөл байдалд зөв зүйтэй
хандахад тань туслах болно.

Асуудал шийдвэрлэх

Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
юу мэдэрдгийг ойлгох
Элэгсэг дотно
сэтгэлээр
хүүхэдтэйгээ
харилцах

Аливааг
ойлгуулах

Холын зорилгоо тодорхойлох
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

0-6 сартай хүүхэд
6-12 сар

Энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхэд тулгардаг хамгийн гол асуудал нь
хүүхэд уйлах явдал юм.
1-2 нас

Одоо төсөөлцгөөе...
Мэндлээд 2 сар гаран болж байгаа бяцхан үр тань нэлээн хэдэн
минутын туршид уйлж байна.

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

2-3 нас

Гуравдугаар бүлгийг эргэн санаж энэ насны хүүхдийн хөгжлийн
үе шатны тухай юу олж мэдсэнээ дахин нэг эргэцүүлээрэй. Тэгээд
хүүхэд тань уйлж болох ямар шалтгаан байж болохыг дараалуулж
бичнэ үү.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэнд дараах шалтгаан нөхцөлүүд орсон байна уу?
Өлсөх
Цангах
Айх
Өвдөх
Хэт халууцах
Хэт даарах
Норох (хуурайлуулахыг хүсэх)
Тэврүүлэхийг хүсэх
Бүүвэйлүүлэхийг хүсэх гэх мэт
Хэрэв эдгээр шалтгаан таны жагсаалтад орсон бол танд баяр
хүргэе. Та хүүхэд яагаад уйлж буйг түүний хөгжлийн үе шаттай
холбон ойлгосон байна.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах зүйлийг сэтгэлдээ төсөөлье...

Түүнийг хооллох

6-12 сар

Өглөө эрт хоёр сартай хүүхэд тань бараг хагас цаг зогсолтгүй
уйлжээ. Та:

Ямар нэгэн зүйл түүнийг хатгаж, өвтгөж байгаа эсэхийг олох
1-2 нас

Хувцсыг нь тайлж, өлгийг нь хуурайлах
Хувцас давхарлан өмсгөж, хучлагыг нь нэмэх
Халуурсан эсэхийг нь шалгах

2-3 нас

Түүнийг тэвэрч, бүүвэйлэх
Нурууг нь илж тайвшруулах гээд янз бүрээр л үзлээ.
Хэчнээн оролдоод ч хүүхэд уйлсаар байна гэж бодъё.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 4
Хүүхдийн хөгжлийн энэ үе шатны тухай гуравдугаар бүлгийг ахин
нэг удаа эргэн санаарай.
Одоо хүүхдийнхээ зогсолтгүй уйлж болох бүхий л шалтгааныг
жагсаан бичнэ үү.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Таны жагсаалтад дараах учир шалтгаан орсон байна уу? Үүнд:

Таны оношилж чадахгүй байгаа өвчин туссан

6-12 сар

Ямар нэгэн өвдөлт мэдэрсэн, (гэхдээ та яг юу өвдөөд
байгааг мэдэхгүй)

Гэдэс нь дүүрсэн
1-2 нас

Зүгээр л уйлмаар санагдсан
Хэрэв орсон бол та ч аргагүй мундаг ээж/аав юм гэж хэлмээр байна.
Та хүүхдийнхээ хөгжлийн түвшнийг сайн ойлгосон тул түүний уйлж
буй шалтгааныг зөв тодорхойлж байна.

2-3 нас

Хүүхэд таныг хэзээ ч уурлуулах гэж, эсвэл зовоох гэж уйлдаггүй
гэдгийг эцэг эхчүүд санах ёстой. Түүнд таны яаж зовж, сандарч
байгааг ойлгох чадвар хараахан бүрэлдэн тогтоогүй байгаа. Түүнд
зүгээр л ингэж уйлах нь хэрэгтэй байгаа учраас уйлдаг.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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130

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

6 сараас 1 ой хүртэл насны хүүхэд
6-12 сар

Энэ насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн хувьд өөрсдөө аль болох
бүтэн нойртой байх нь чухал. Учир нь хүүхэд шөнө үе үе сэрж
уйлдгаас нойр дутуу эцэг эх ядарч сульддаг.
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

............................................................................................................................

2-3 нас

Гуравдугаар бүлэгт энэ насны хүүхдийн тухай уншиж мэдсэнээ
эргэж саная Одоо хүүхэд тань яагаад шөнийн энэ цагт байнга
сэрдэг шалтгааныг бичээрэй.

1-2 нас

6 сартай хүүхэд тань өглөө бүр яг 4 цагт сэрдэг. Та ч мөн түүнийг
дагаж сэрсээр бүр ядарч, түүнийг шөнөжингөө унтаасай л гэж
хүсдэг.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн жагсаалтад дараах шалтгаан орсон байна уу? Үүнд:
Өлссөн, эсвэл цангасан
Шүд нь ургаж байгаагаас өвдөхийг мэдэрсэн
Халууцсан эсвэл даарсан
Норсон, хуурайлах шаардлагатай
Өвдсөн
Сэрэхэд нь ээж/аав нь хажууд нь байхгүйгээс айсан
Тархины хөгжил явагдаж байгаа
Тэврүүлж авхуулмаар санагдсан
Хэрэв дээрх шалтгаанууд орсон бол та хүүхэд яагаад шөнө
сэрдгийг түүний хөгжлийн онцлогтой холбон ойлгож байна гэсэн
үг юм.
Хүүхэд эцэг эхээ уурлуулах гэж эсвэл зүгээр эрхэлж уйлдаггүй
гэдгийг санаарай. Хүүхдэд анхаарал халамж тавих нь түүнийг эрх
танхи болгодоггүй юм.

Хүүхэд бол яг л залуухан ургамал гэсэн үг. Түүнд өсөн
бойжиж, амьдралын баяр баясгаланг хүртэхэд маш их
халамж, анхаарал шаардлагатай байдаг.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

............................................................................................................................

1-2 нас

Гуравдугаар бүлэгт энэ насны хүүхдийн тухай уншиж мэдсэнээ
эргэж саная. Одоо хүүхэд тань яагаад ингэж гэнэтхэн чанга дуугаар
хашхирч болох шалтгааныг жагсаан бичээрэй.

6-12 сар

Хүүхэд тань саяхнаас эхлэн чанга дуугарч сурч байна. Тэр гэв
гэнэтхэн хэн ч ойлгохооргүй зүйлийг чанга дуугаар хашхирдаг
болжээ. Хүүхэд тань олон нийтийн, чимээгүй байх ёстой газарт
ингэж чанга дуугаар хашхирч, үглэж байна.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Таны жагсаалтад дараах шалтгаан орсон уу? Үүнд:
Хүмүүсийн ярьж буйг дуурайх гэж оролдож байгаа
Дуу чимээ гаргаж чадаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаа
Янз бүрийн дуу чимээ гаргавал бусад хүмүүс хэрхэн хүлээн
авч буйг туршиж үзэхийг оролдож байгаа
Төрөлх хэлнийхээ элдэв янзын авиаг хэлэх гэж оролдож
байгаа
Ердийн адил ганганаж гунганаж байгаа
Хэлд орох нь ойртож байгаа
Хэрэв дээрх шалтгаанаас орсон бол та хүүхдийнхээ хааяа яагаад
хашхирдаг нь түүний насны хөгжлийн онцлогоос шалтгаалж буйг
мэдсэн гэсэн үг юм.
Хүүхэд таныг эвгүй байдалд оруулах гэж эсвэл уурлуулах гэж ингэж
чанга дуугаар хашхирдаггүй гэдгийг эцэг эхчүүд санаж явах ёстой.
Түүнд ийнхүү дуу чимээ гаргах нь их таалагдаж байна. Тэрээр өөр
өөр шинэ дуу авиа гаргаж чадаж байгаадаа сэтгэл тун хангалуун
байна. Түүний чанга дуугарч заримдаа бүр хашхирч байгаа нь зөв,
тэгш хөгжиж байгаагийнх нь илрэл юм.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

1-2 настай хүүхэд

Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гуравдугаар бүлэгт энэ насны
хүүхдийн тухай уншиж мэдсэнээ эргэн саная. Одоо хүүхэд тань
яагаад ийм аюултай зүйлийг огт айлгүй хийж байгаа бүхий л
шалтгааныг гаргаж бичээрэй.

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

2-3 нас

Таны бяцхан хүү тун ч их хөдөлгөөнтэй нэгэн. Тэрээр гэр дотор
тасралтгүй явж хайч, хутгыг ч үлдээлгүй юм бүхнийг барьж үзнэ.
Ингэж байгаад өөрийгөө гэмтээж бэртээчих вий гэхээс таны сэтгэл
байнга зовно.

1-2 нас

Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье.

6-12 сар

Энэ насандаа хүүхэд явж эхэлдэг бөгөөд эргэн тойрныг шинжиж
үзэх дуртай болдог. Ийм учраас энэ үед эцэг эхчүүдийн гол
анхаарах зүйл бол түүний аюулгүй байдлыг хангах явдал юм.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Таны жагсаалтад дараах шалтгаан байгаа юу? Үүнд:
Юу гэдгийг нь мэдэхийн тулд юм бүхэнд хүрч үзэх
шаардлагатай
Аливаа зүйлийг таньж мэдэхийг үнэхээр их хүсэж байгаа
Аюултай зүйл гэж юу болохыг хараахан ойлгож мэдэж
амжаагүй байгаа
Сэрэмжлүүлэг, тайлбарыг
байгаа

ойлгох чадвар төлөвшөөгүй

Шинэ зүйлсийг олж харах, барьж үзэх, мэдэрч хүлээж авах
нь тун сонин санагддаг
Эргэн тойрноо аюулгүй орчин гэж бодож байгаа
Хэрэв дээрх шалтгааныг сийрүүлж бичсэн бол та хүүхдийнхээ
аюултай зүйлсээс огт айлгүй оролдож, хийдгийг түүний насны
онцлогтой холбон ойлгож чадаж байна.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье.

............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................

1-2 нас

Энд өгүүлсэн нөхцөл байдалд ямар арга хэмжээ авахаа гуравдугаар
бүлэгт буй энэ насны хүүхдийн хөгжлийн тухай уншсанаараа
шийдвэрлэнэ үү. Одоо хүүхэд тань яагаад чухам тэр ваарыг
унагааж хагалсан байж болох шалтгааныг жагсаан бичээрэй.

6-12 сар

Хүүхэд тань гэр дотор нааш цааш хөлхөн тааралдсан бүхнээ үзэж
шинжиж явахдаа гэнэтхэн таны нандигнан хайрладаг, гар аргаар
хийсэн ваар ширээн дээр байхыг олоод харчихжээ. Энэ савыг
ээж тань өвлүүлэн үлдээжээ. Хүү ваарт хүрэхдээ түүнийг газарт
унагаад хагалчихлаа.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Та дараах шалтгааныг жагсаалтдаа оруулсан байна уу? Тухайлбал:
Ямар зүйл хагардаг болохыг хүү мэддэггүй
Тэр ваар чухам танд яагаад ийм чухал болохыг ойлгох
чадваргүй байгаа
Түүний хийсэн хөдөлгөөн зарим үед таагүй зүйл үйлдэхэд
хүргэдэг болохыг ухаарч ойлгоогүй.
Танин мэдэхийн тулд бүх зүйлд заавал гараараа хүрэх
шаардлагатай
Орчин тойрноо танин мэдэх, шинжин сонжих маш их
хүсэлтэй
Шинэ зүйлийг олж харах нь тун сонин санагддаг
Эргэн тойрноо аюулгүй гэж итгэдэг
Сурч мэдэхийг их хүсдэг
Хэрэв дээрх шалтгаануудаас бичсэн бол та хүүхдийнхээ хөгжлийн
үе шатыг сурч мэдсэнээр яагаад тэр хаяа үнэ цэнтэй зүйлийг эвдэж
хагалдгийн учрыг ойлгож мэджээ гэж үзэж болно.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Хүүхэд таныг уурлуулах гэж үнэ цэнтэй зүйлд хүрч, амталж
үзэж, унагааж хагалдаггүй гэдгийг эцэг, эхчүүд санаж явах ёстой.
Танд чухам яагаад энэ ваар үнэ цэнтэй болох, унахаар хагарч
эвдэрдгийг бас гарыг нь зүсэж болохыг тэр мэдэхгүй байгаа. Тэр
мөнгөний үнэ цэнийг мэдэхгүй учраас таны хайртай эд зүйлс хэр
их үнэтэй болохыг мэдэхгүй.

6-12 сар

Хүүхэд аливаа зүйлийг барьж, сорьж шинжиж, газарт унагааж
үзэж байгаа нь ертөнцийг танин мэдэхийн тулд л хийж байгаа
үйлдэл юм шүү.

1-2 нас
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...
Гадаа бороо орж байлаа. Танд хүүхдээ эмчид үзүүлэх ёстой
байлаа. Унаа ирэх цаг болчхоод байдаг. Гэтэл хүүхдэдээ гадуур
хувцсыг нь өмсгөх гэтэл тэр өмсөхгүй гэж зөрж байна. Тэр “Үгүй ээ!
Өмсөхгүй” гээд бүр нөгөө өрөө рүү гүйгээд явчихлаа. Энэ үед таны
уур их хүрэх нь мэдээж хэрэг.
Яг энэ мөчид та энэ номын гуравдугаар бүлгээс энэ насны
хүүхдийн тухай юу уншиж мэдсэнээ эргэж санацгаая. Одоо хүүхэд
тань яагаад хувцсаа өмсөхөөс татгалзаад байгаагийн шалтгааныг
бичээрэй.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Та дараах шалтгааныг бичсэн байна уу? Үүнд:

0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

Биеэ даах гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байна.

Гадуур хувцсаа яагаад өмсөх хэрэгтэйг ойлгож ухаараагүй
байна

1-2 нас

Чухам одоо яагаад явах ёстойг ойлгохгүй байна

6-12 сар

Цаг хугацаа гэдэг хэмжээтэй гэдгийг ойлгоогүй байна

Унаанаасаа хоцорвол юу болохыг ойлгохгүй
Өөрийнхөө хувьд маш чухал зүйл хийж байтал нь та түүнд
саад болсон

2-3 нас

Өөрөө ямар хувцас өмсөхөө сонгохыг хүсэж байгаа
Бороо орох гэж юу, норохоороо юу болохыг ойлгохгүй
Таны уур хүрч эхлэхийг мэдээд сэтгэл нь хямарч, бухимдана

3-5 нас

Таны өмсгөх гэсэн тэр хувцсыг өмсөх дургүй байна
Бага насны хүүхдийн гаргадаг зөрүүд зан зэрэг болно.

5-9 нас

Хэрэв дээрх шалтгаанаас тоочсон бол таны хувьд зөв, бас танд
хэрэгцээтэй чухал зүйлийг хийхээс хүүхэд яагаад татгалздаг
болохыг түүний насны онцлог хэмээн хүлээж авч чадаж байна
гэсэн үг.

10-13 нас
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14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

БҮЛЭГ 4
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

2-3 настай хүүхэд

Гуравдугаар бүлэгт энэ насны хүүхдийн тухай уншиж мэдсэнээ
эргэн саная. Тэгээд хүүхэд тань яагаад харанхуйгаас айгаад
байгаагийн шалтгааныг бичээрэй.

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

2-3 нас

Орой унтах цаг болоход хүүхэд тань унтахгүй бас гэрлээ
унтраахаас дургүйцнэ. Тэр таныг гэрэл унтраахад уйлна. Ингээд
гэрэл унтраахаар уйлаад байгаа хүүхдээ хараад таны уур хүрч
эхэлнэ.

1-2 нас

Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

6-12 сар

Энэ насны хүүхэд аймхай болдог талтай. Аав ээжийгээ ажилдаа
явахад дагаж уйлах, эсвэл өөр хүмүүстэй үлдэхээс дургүйцэх зэрэг
нь эцэг эхчүүдэд их хэцүү байдаг.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн жагсаалтад дараах шалтгаан орсон байна уу? Үүнд:
Аймшигтай амьтан, мангас зэргийг ургуулан боддог байж
болно
Хийсвэр хоосон төсөөлөл болон бодит амьдрал хоёрын
ялгааг ойлгож мэддэггүй
Сүүдэр бол хий үзэгдэл, үл таних дуу чимээг хулгайч,
дээрэмчин гаргадаг, салхи бол мангасын хийж буй хөдөлгөөн
гэх мэтээр бодож итгэдэг
Өрөөнд нь буй зургууд амилдаг гэж итгэдэг
Юунаас яагаад айдгаа үгээр илэрхийлж арай сураагүй
байгаа
Ээж аав нь уурлаад эхэлбэл айдаст бүр автдаг
Хэрэв дээрх шалтгааныг та гаргаж ирж чадсан бол хүүхдийнхээ
яагаад айдаг, гэрлээ унтраахаас айдаг болохыг түүний насны
онцлогтой холбон ойлгож чадаж байна гэсэн үг.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

1-2 нас
2-3 нас

Хүүхэд энэ насандаа ямар байдаг тухай өөрийн мэдлэгээ сорих
цаг боллоо. Тэр яагаад ингэж айхтар уйлж, орилж байгаагийн
шалтгааныг гаргаж бичнэ үү.

6-12 сар

Танай хүүхэд бөмбөгөөр тоглох маш дуртай. Тэр бөмбөгөө элдэн
ойлгож, өнхрүүлж, дээр нь сууж, эсвэл шидэж харилцах дуртай.
Нэг өдөр та хоёр дэлгүүр дотор явж байгаад нэг гоё тод улаан
өнгөтэй, том бөмбөг харжээ. Гэтэл хүү тань тэр бөмбөгийг шууд
тавиур дээрээс нь аваад гүйгээд явчихлаа. Танд тухайн үед тэр
бөмбөгийг авахад хүрэлцээтэй мөнгө байгаагүй байж л дээ.
Тиймээс та хүүгийнхээ хойноос гүйн очиж бөмбөгийг буцааж
тавиур дээр нь тавь гэж хэллээ. Хүү ч зөрүүдэлж, дуу хадаан уйлж,
орилж хашхирч эхэллээ.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн зүйлд дараах шалтгаан багтсан уу? Үүнд:
Дэлгүүр яаж ажилладаг болон мөнгийг хэрхэн хэрэглэхийг
мэддэггүй
Яагаад тэр бөмбөг түүнийх биш гэдгийг ойлгохгүй байна
Өөрийн хүсэл бодлоо үгээр илэрхийлж чадахгүй байгаа
Таны юу мэдэрч байгааг ойлгож хүлээн авч чадахгүй байгаа
Биеэ даах их хүсэл эрмэлзэлтэй
Өөрийн орчин
эрмэлзэлтэй

тойрныг

удирдан

залах

гэсэн

хүсэл

Хэрэв дээрх шалтгаанаас таны жагсаалтад орсон бол та хүүхдээ
яагаад ингэж их уйлж орилж байгааг түүний насны онцлог гэж сайн
ойлгожээ.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

3-5 настай хүүхэд
6-12 сар

Ийм насандаа хүүхэд танин мэдэхүйн их эрмэлзэлтэй байдаг.
Тэр юм бүхнийг сониучирхан ажигладаг, яаж ажилладаг, юугаар
хийгдсэн болохыг мэдэхийг хүсдэг. Тэр юм бүхнийг туршиж үзэхийг
оролддог.
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...
Гурван ой гаруйтай охин тань сандал дээр гарч зогсоод галын
өрөөний аяганы шүүгээг онгойлгож, дотор нь байсан бүхнийг
гарган үзэж байна. Заримыг нь давхарлаж тавина, заримыг газарт
унагаана. Мэдээж аяга шаазан унахаараа хагарна. Ингээд л таны
уур хүрнэ дээ.

1-2 нас

Одоо энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг бодож эргэцүүлнэ
үү.
Тэгээд хүүхэд яагаад ингэдэг шалтгааныг бичээрэй.

2-3 нас

............................................................................................................................
3-5 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 4
Та дараах шалтгаануудыг дурдсан уу? Үүнд:
Эд юмс яаж ажилладаг болохыг олж мэдэх гэсэн их хүсэл
эрмэлзэлтэй
Эд юмсын шинж чанарыг олж мэдэхийн тулд тэдгээрийг
туршиж, сорьж үзэх дуртай байдаг
Орчин тойрон дахь ертөнцөө танин мэдэх гэсэн төрөлх зан
чанар
Тоглох хэрэгцээ шаардлага
Тоглоомдоо хэт “автан” улайрах
Зарим эд зүйлс хагарч гэмтдэг болохыг ялгаж мэдэх
туршлага суугаагүй
Хэрэв юмс эвдэрч хагарвал яагаад муу болох тухай
ойлгодоггүй
Хэрэв дээрх шалтгаанаас бичсэн бол та хүүхдийнхээ үйлдлийг
түүний насны онцлогтой холбон ойлгож чадаж байна.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дахин дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

1-2 нас

Та тайвширч, түүний насны хүүхдийн хөгжлийн үе онцлогийг
бодоорой. Одоо хүүхэд тань яагаад таны үгэнд орохгүй байгаа
шалтгааныг гарган бичнэ үү.

6-12 сар

Та ажилдаа явахаар зэхэж байлаа. Ажилдаа явах замд хүүгээ
цэцэрлэгт нь хүргэж өгөх ёстой. Энэ үед 4 настай хүү тань дуртай
тоглоомоор чимээгүйхэн тоглож байна. Та явах цаг болсныг хүүдээ
хэлэхэд тэрээр тоглосон хэвээр байна. Та дахин сануулан хэлсэн ч
тэр хөдлөх шинжгүй суусаар байна. Энэ үед таны уур хүрч эхэлнэ.

............................................................................................................................
............................................................................................................................
2-3 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн жагсаалтад дараах шалтгаан орсон байна уу? Үүнд:
Нас биеийн онцлогоос үүдэн тоглох сонирхол ихтэй байгаа
Тоглоомдоо ихэд анхаарч автсан
Тоглоом нь түүнд чухал байгаа
Хийж байгаа зүйлээ дуусгах хүсэл
Яагаад яг одоо явах хэрэгтэй байгааг ойлгохгүй
Таны бодож санаж байгааг ойлгож хүлээж авах чадвар
төлөвшөөгүй байгаа
Маш чухал ажил хийж байхад нь саад болж байна гэж үзэх
Хэрэв дээрх шалтгаан жагсаалтад багтан орсон бол хүүхэд тань
цэцэрлэгтээ явахын тулд хайртай тоглоомоо орхимооргүй байгааг
түүний нас биеийн онцлогийн үүднээс ойлгосон байна гэж үзэж
болно.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

2-3 нас

Хүүхэд яагаад ингэж өөрийнхөөрөө зүтгээд байгааг түүний насны
хүүхдийн хөгжлийн онцлогтой холбож эргэцүүлэх хэрэгтэй юм.
Одоо хүүхэд таны хийж буй зүйлд хажуугаас чинь оролцоод, хийх
гэж яагаад зүтгээд байгаагийн шалтгааныг бичээрэй.

1-2 нас

Үнэндээ та өөрөө л хоолоо хийхийг хүснэ. Ингэснээрээ та охиныхоо
өөрт тань туслах гэсэн сэтгэлийг унтраах болно. Гэвч охин тань
таны хийж буй зүйлийг дуурайж хийхийг үнэн сэтгэлээсээ хүсэж
байгаа учир дахин дахин танаас гуйж саад тээр болно. Ингээд
таны уур хүрч эхэлнэ.

6-12 сар

Та орой ажлаасаа ирэхдээ маш их ядарсан байлаа. Оройн хоолоо
хийх гэж бэлдэж эхэллээ. Хоолны материалуудыг бүгдийг нь
бэлтгээд тавьчихлаа. Одоо зөвхөн нийлүүлээд хутгах л дутуу
байна. Энэ үед 5 настай охин тань “Би тусалъя” гэлээ. Хэрэв
тэр хоол бэлтгэхэд оролцох юм бол хамаагүй удна, бас дараа нь
цэвэрлэх гэж түүнээсээ долоон дор зүйл болно гэдгийг та сайн
мэднэ.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Та дараах шалтгааныг оруулсан уу? Тухайлбал:
Шинэ юм хийж сурах гэсэн хүсэл эрмэлзэл
Чадахгүй зүйлээ сурах гэсэн сониуч зан чанар
Хоолонд орох зүйлийг гараараа барьж үзэх гэсэн хүсэл
Хоолонд орох хүнсний бүтээгдэхүүнийг хольж хутган, чанаж
болгосноор дангаараа байснаасаа яаж өөрчлөгдөхийг мэдэх
гэсэн хүсэл
Яагаад та түүнийг өөртөө туслуулахыг хүсэхгүй байгааг
ойлгож хүлээж авч чадахгүй байгаа
Таны юу бодож санаж байгааг ойлгохгүй байгаа
Томчуудын хийдэг тэр чухал зүйлийг хийх шохоорхол
Тантай адилхан болох хүсэл
Хэрвээ таны бичсэн зүйлд эдгээр шалтгаанууд орсон бол хүүхдээ
яагаад танд туслахыг хүсээд байгааг, түүний насны хүүхдийн
хөгжлийн үе шатны үүднээс та сайн ойлгожээ.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................

1-2 нас

Энэ талаар ямар нэгэн арга хэмжээ авахаасаа өмнө та хүүхдийнхээ
насны хөгжлийн үе шатны онцлог шинжүүдийг бодох хэрэгтэй.
Одоо хүүхэд тань яагаад машины зам руу гүйсэн шалтгааныг
гаргаж бичнэ үү.

6-12 сар

Та хашаан дотроо ямар нэгэн юм хийж байна. Хүүхэд тань таны
ойролцоо бөмбөгөөр тоглож байна. Гэнэтхэн түүний бөмбөг замын
хажуу уруу өнхөрчхөв. Гэтэл яг энэ үед нэг машин ирж явав. Харин
хүүхэд тань бөмбөгнийхөө хойноос зам руу гүйлээ. Та хүүхдээ
машинд мөргүүлчих вий гэж ихэд айсандаа хойноос нь түүнийг
барьж авахаар мөн гүйж гарна. Таны бодлоор энэ явдлаас хүү
тань дахин ингэж болохгүй гэдгийг суралцах ёстой.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн жагсаалтад дараах шалтгаан орсон байна уу? Үүнд:
Том, хүчтэй машинд мөргүүлж, дайруулж байсан туршлага
мэдлэггүй
Машин өөрөөс нь хэд дахин том, хүч ихтэй болохыг мэдэхгүй
Явж байгаа машин хүүхдийн биеийг яаж гэмтээж болох
талаар ойлголтгүй
Машины жолооч тухайн тохиолдолд яахыг ургуулан бодох
чадваргүй
Хүнд гэмтэл, бэртэл авах нь ямар хор хөнөөлтэй болохыг
мэдэхгүй
Үхэл гэж юу болох, үхэл хэзээ ч ирж болохыг мэдэхгүй
Тоглоомдоо улайрснаас орчин тойронд байгаа зүйлээс
болгоомжлохыг умартах
Хэрэв дээрх шалтгааныг багтаасан бол та хүүхдээ машины зам руу
яагаад юу ч бодолгүй гүйн орж болохыг, түүний насны хүүхдийн
хөгжлийн үе шатны үүднээс ойлгож мэджээ гэж үзэж болно.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

5-9 настай хүүхэд
6-12 сар

Энэ насанд хүүхэд амьдралынхаа нэгэн онцлог үе болох сургуулийн
буюу шинэ орчинд хөл тавьдаг. Ингэснээр түүнээс эцэг эхийнх
урьд нь хүсэн хүлээдэг байсан зүйл огцом өөрчлөгддөг. Энэ үеэс
эхлэн түүний амьдралд олон өөрчлөлт гарч төвөгтэй болж эхэлнэ.
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................

2-3 нас

Хүүхдийнхээ насны хүүхдийн хөгжлийн үе шатны онцлогийг бодож
эргэцүүлнэ үү. Тэгээд хүүхэд тань сайнгүй сурч байгаа шалтгааныг
гаргаж бичээрэй.

1-2 нас

Нэгдүгээр ангийн хүүгийнхээ анги удирдсан багшаас та хүүгийн
сурлага сайнгүй байгаа тухай бичиг хүлээж авчээ гэж бодъё. Тэр
анхааралтай, тогтвортой сууж чаддаггүй, өгсөн даалгаврыг маш
удаан хийдэг гэж бичжээ. Хүүгийн тань сурлага сайн байх нь таны
хувьд маш чухал зүйл шүү дээ. Ингээд түүнтэй яаж ярилцвал
зүйтэй вэ гэдгийг хүүгээ хичээлээ тараад гэртээ ирэхээс нь өмнө
сайтар тунгаан бодоорой.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн жагсаалтад дараах шалтгаан орсон байна уу? Үүнд:
Түүний төрөлхийн хөдөлгөөний эрчим нь их тул хичээлийн
явцад түүний хувьд анхааралтай удаан суухад хэцүү
Мөн л түүний хөдөлгөөнтэй нь холбоотой хичээл нь түүний
хувьд уйтгартай санагддаг, чимээгүй сууж хийх дасгалд
дургүй байдаг.
Түүний зан төлөвийн хэвшсэн байдалтай холбоотойгоор,
өдрийн дэглэм нь цагт баригдсан, удаан сууж залхаасан
нэгэн хэвийн байхад хэцүү санагддаг.
Шөнө орой унтдаг тул маргааш өдөр нь ядардаг
Хүүгийн өлсдөг цаг нь хичээлийнх нь цагтай давхацдаг
Шинэ орчин шинэ хүмүүстэй танилцаж байгаадаа хэт
баярлаж хөөрдөг
Сургуулийн дүрэм журам,
бэрхшээлтэй байгаа

өдрийн

дэглэмд

дасахад

Шинэ орчинд болж өрнөж буй бүх үйл явдлыг сонирхож
мэдэхийг хүсдэг
Шууд амжилт гаргахгүй бол сонирхол нь буурах хандлагатай.
Олон нийтийн харилцаанд оролцож, шинэ найз нөхөдтэй
болохыг илүүтэй сонирхох болсон
Таны жагсаалтад эдгээр шалтгаанууд орсон бол та хүүхдээ яагаад
багшийн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж чадахгүй байгааг түүний
насны хүүхдийн хөгжлийн үе шатны онцлогоос ойлгож мэджээ гэж
үзэж болно.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

1-2 нас

Мэдээж хэрэг, та тэдний маргааныг тасалж, охиндоо хүн зодож
болохгүйг сургах хэрэгтэй. Гэхдээ та эхлээд хүүхдийнхээ хөгжлийн
үе шат болон зан төлөвийн талаар бодож үзэх хэрэгтэй.

6-12 сар

Таны 6 настай охин найзтайгаа амьтны дүрстэй тоглоомоор тоглож
байв. Гэтэл түүнд ганцхан байгаа мориор хоёр найз хоёулаа зэрэг
тоглохыг хүсэв. Найз нь тэр морийг авах гэтэл танай охин түүнийг
цохиж орхиод тоглоомоо булаагаад авчихсанд найз охин нь уурлаж
уйлав. Ингээд эв найртай тоглож байсан хоёр хүүхэд чанга дуугаар
маргалдаж эхэллээ.

Одоо хүүхэд тань яагаад найзыгаа зодох болсон шалтгааныг
бичээрэй.
2-3 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3-5 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Та жагсаалтдаа дараах шалтгааныг нэрлэсэн үү? Үүнд:
Ямар нэгэн маргааныг эвээр зохицуулах туршлага хүүхдэд
байхгүй
Найзынхаа санаа бодлыг хүндэтгэн үзэх чадвар охинд тань
одоохондоо төлөвшөөгүй байгаа
Өөрийн санаа бодлоо үгээр илэрхийлж чадахгүй байх
Өөрийн зан араншингаа хянах чадваргүй
Зан төлөвийн онцлогоос болж уур уцаараа сэтгэлийн
хөдөлгөөн ихтэйгээр илэрхийлсэн
Таныг уурлаж цухалдахаараа бусдыг цохиод авч байхыг
охин тань харсан эсэх
Хэрэв дээрх шалтгаанаас дурдсан бол та хүүхэд өөр бусдыг
цохиж зодох, бусадтай маргалдах болсныг түүний насны хүүхдийн
хөгжлийн үе шат болон зан төлөвтэй холбон ойлгож мэджээ гэж
үзэж болно.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

10-13 насны хүүхэд

............................................................................................................................

3-5 нас

Гэхдээ түүнтэй энэ талаар ярилцахаасаа өмнө түүний насны
хүүхдийн хөгжлийн үе шатны онцлогийн тухай бодоорой. Дараа нь
хүүхэд тань өнөөдөр юуны улмаас ийм байдалтай байгаа тухай
таамаглалаа бичнэ үү?

2-3 нас

Охин тань сургуулиасаа нэг л урам муутайхан ирлээ. Тэрээр
тантай ярихыг хүсэхгүй байгаа төдийгүй их ууртай байгаа нь түүний
хөдөлгөөнөөс илэрхий харагдана. Танд түүний зан үйл, харилцаа
огтхон ч таалагдахгүй байна. Та түүнд ээжтэйгээ ингэж харьцаж
болохгүй гэж хэлмээр санагдаж байлаа.

1-2 нас

Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

6-12 сар

Хүүхдийн хувьд үе тэнгийнхэнтэйгээ болон бусадтай харилцах
харилцаа энэ насанд улам бүр чухал болдог. Тэд найз нөхөдтэй
болох төдийгүй зөрчил маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх талаар
өөрийн гэсэн туршлагатай болдог. Тэрээр өөрийгөө танин мэдэж,
хэн болохыг хүсэж байгаагаа тодорхойлдог.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 4
Таны бичсэн жагсаалтад дараах шалтгаан орсон эсэхийг нягтлан
харцгаая. Үүнд:
Найз нөхөдтэй нь холбоотой ямар нэгэн таагүй зүйл болсон
Сургууль дээр биеэ авч явах байдал болон хичээл сурлагатай
холбоотой зүйл дээр багшийн шаардлагад хүүхдийн сэтгэл
зовох
Сурах чадваргүйгээс эсвэл багшийн хичээл заах ур чадвар
дутсанаас ямар нэгэн хичээл дээрээ доголдох болсон
Шалгалтаа муу өгсөндөө санаа зовох
Сурлагадаа муу байгаад нь эцэг эхийгээ уурлаж магад гэж
айх
Бусад хүүхдэд дээрэлхүүлсэн
Найз нөхөд болон ангийнхандаа үл ойшоогдон, тоогдохгүй
байгаа.
Өөрийнхөө асуудлыг өөрөө шийдэхийг хүсэх
Үнэнч шударга байх эсэхтэй нь холбоотой ямар нэгэн хүнд
шийдвэр гаргах хэрэгтэй болсон
Айж байгаа болон санаа зовж байгаа зүйлээ илэрхийлэн
хэлж чадахгүй байх
Эцэг эхийнхээ зөвшөөрдөггүй
шахалтын улмаас хийхэд хүрсэн

зүйлийг

үеийнхнийхээ

Шөнө сайн унтаж амрахгүй байгаа тул
Хичээлдээ шамдах, найз нөхдийнхөө харилцааг зохицуулах
гээд олон зүйлийг гүйцэтгүүлэхэд хэрэгтэй хүч энергийг авч
чадахгүй байх
Тантай ойр дотно харилцаатай учир уур уцаартай байгаагаа
танд илэрхийлэн гаргахаас айхгүй байгаа
Зан араншинд дааврын өөрчлөлт нөлөөлж байгаа
Өсөн дэвжиж буй бие махбоддоо тохирсон хоол хүнс,
тэжээлийг авч чадахгүй байгаа
Эдгээрийг та тоочиж чадсан бол хүүхдээ яагаад ингэж уур уцаартай,
урамгүй байгааг түүний насны хүүхдийн хөгжлийн үе шатны тухай
өөрийн мэдлэгтээ түшиглэн ойлгожээ.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх

14-18 насны хүүхэд

............................................................................................................................

3-5 нас

Та ингэж сандарч мэгдэн шийдвэр гаргахаасаа өмнө энэ насны
хүүхдийн хөгжлийн үе шатны тухай дахин сайн бодох хэрэгтэй.
Дараа нь хүүгийнхээ ийм хачин хувцас өмсөх болсон шалтгааныг
гаргаж бичээрэй.

2-3 нас

Урьд нь танай хүү таны авч өгсөн хувцсыг л өмсдөг байв. Гэнэтхэн
нэг өдөр та хүүгээ чихээ цоолон ээмэг зүүж, үсээ эгц босоо болгон
хэв оруулж, бүдүүлэг үг бүхий бичигтэй нэвсгэр цамц өмссөнийг
олж харлаа. Та хүүгээ хараад цочиж, түүний гадаад төрхийг гайхан
алмайрч харах болно. Мэдээж хэрэг, та хүүгийнхээ этгээд хачин
хувцаслалт, үс засалтыг эргүүлээд энгийн хэвээр болгож, нөгөө
зүүсэн ээмгийг нь даруйхан тайлуулахыг хүсэж байна.

1-2 нас

Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

6-12 сар

Хүүхдийн хөгжлийн энэ үе нь өөрийгөө хэн болохыг танин мэдэж,
хэн болохыг хүсэж мөрөөдөж байгаагаа шийдвэрлэх цаг юм.
Тэрээр бас өөртөө байгаа хувь хүний өвөрмөц шинж чанарыг эрж
хайсаар байгаа.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5-9 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10-13 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
14-18 нас
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БҮЛЭГ 4
Та дараах шалтгаануудыг оруулсан уу? Үүнд:
Хүүхэд өөрийгөө илэрхийлэхийг хүсэж байна
Өөрийгөө чухам хэн болохыг мэдэхийн тулд өөрийгөө эцэг
эхээсээ салгаж үзэхийг хүсэж байна
Эцэг эхийнхээсээ илүү үе тэнгийнхнийхээ саналыг чухалд
үзэх болсон
Хэн нэгний хараа хяналтын дор байдаг бус харин биеэ
даасан хүн гэдгээ мэдрэхийг хүссэн
Өөрийн гэсэн таашаал, сонирхолтой, итгэл үнэмшилтэй
гэдгээ харуулахыг хүссэн
Өөртөө чухам ямар зүйл хамгийн сайн тохирохыг олж
мэдэхийн тулд бүхнийг хийж оролдож үзэх
Хэрэв та дээрх шалтгааныг дурдаж бичсэн бол хүүхдийнхээ гадаад
төрх, хувцаслалтад яагаад гэнэтхэн ийм их өөрчлөлт гарсныг
түүний насны хүүхдийн хөгжлийн үе шатны тухай мэдлэгтээ
тулгуурлан ойлгож чаджээ.
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0-6 сар

Асуудал шийдвэрлэх
Одоо дараах нөхцөл байдлыг төсөөлье...

2-3 нас

............................................................................................................................

1-2 нас

Тэгээд охиноо босго давав уу, үгүй юу та түүн рүү хилэнтэйгээр
дайрч давшлахад бэлэн болчхоод байлаа. Гэхдээ түүнийг загнаж
зандчихаасаа өмнө түүний насны хүүхдийн хөгжлийн үе шатны
тухай сайн эргэцүүлэн бодоорой. Дараа нь охин тань чухам ямар
шалтгааны улмаас оройтож болохыг дор бичнэ үү.

6-12 сар

Та 17 настай охиндоо хагас бүтэн сайнд оройн 22.00 цагаас өмнө
гэртээ ирсэн байх ёстой гэж хатуу анхааруулдаг. Гэвч одоо аль
хэдийн 22.30 болчхоод байхад тэр ирээгүй л байна. Та түүнийг
нэг найзынхаа төрсөн өдөрт явсныг нь мэдэж байгаа учраас маш
их санаа зовж байна. Бас тэнд таны мэдэхгүй олон залуус очиж
байгааг ч гадарлана. Тэнд хүүхдүүд архи, согтууруулах ундаа
хэрэглэж болохыг ч үгүйсгэх аргагүй.

............................................................................................................................
............................................................................................................................
3-5 нас

............................................................................................................................
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10-13 нас
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Та жагсаалтдаа дараах шалтгаануудыг бичсэн байна уу? Үүнд:
Тэр өөртөө ямар ч муу юм тохиолдохгүй гэдэгт итгэдэг
Таныг түүнд элдэв муу юм тохиолдож болохыг төсөөлөн
бодож, маш их санаа зовдог гэдгийг охин ойлгохгүй
Өөрөө шийдвэр гаргах, бие даасан байхыг хүсэх
Өөр бусад хүүхдэд “Үгүй” гэж хэлж чадах зүрх зоригтой байх
чадвар дутмаг
Өөрийгөө өсөж том болж байгааг өөртөө болон бусад хүнд
харуулах гэсэн хүсэл сонирхолтой
Хүүхдэд бие даасан байдал төдийгүй таны анхаарал халамж
хэрэгтэй гэдгийг ойлгох
Танд өөрийгөө бие даасан том хүн болсон гэдгээ харуулах
хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг
Өөрийн хэрэгцээг хангах, үзэл бодлоо илэрхийлэх чадвараа
дээшлүүлэх гэсэн хүсэл

Энэ бүхнийг оруулсан бол хүүхэд тань чухам ямар нөхцөл байдлын
улмаас гэртээ оройтож ирэхээс өөр аргагүй болсныг энэ насны
хүүхдийн хөгжлийн үе шатны тухай өөрийн мэдлэг дээр тулгуурлан
сайтар тунгаан бодсон байна.
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Асуудал шийдвэрлэх

5
Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх
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БҮЛЭГ 5
ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ
Та хүүхдээ хүмүүжүүлэх холын зорилгоо нэгэнт тодорхойлсон,
тэрхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд хүүхдэдээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр хандаж, аливаа зүйлийн утга учрыг ойлгуулж, эерэг
аргаар хандахын чухлыг ойлгох болсон.
Мөн хүүхэд нас насандаа аливаа зүйлийг тухай бодох, хүлээж авах
нь, өөр өөр байдаг бөгөөд түүнд нь тааруулж хэрхэн зөв харилцах
тухай мэдэж авсан.
Одоо энэ бүх мэдлэгээ нэгэн цогц байдлаар хэрэглэж хүүхдийн
хөгжлийн үе шат бүрд тохирсон, бас таны зорьж буй холын
зорилгоо биелүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн арга замыг хэрэглэх
цаг болжээ.
Түүнчлэн таны хүүхэд ямар нэгэн үйлдлийг яагаад хийдэг, ямар
учраас тухайн зан байдлыг гаргадаг гэдгийг түүний насны болон
зан төлөвийн онцлогтой холбон тодорхойлж чаддаг болсон.
Энэхүү бүлэгт өмнөх дөрвөн бүлэгт үзэж судалсан зүйлээ дахин нэг
санаж, хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрхэн хэрэглэх талаар ярилцъя.
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Нэгдүгээр бүлэгт тодорхойлж дэвшүүлсэн холын зорилгоо эргэн
нэг саная. Хүүхэд тань 20 нас хүрчээ гэж дахин нэг бодъё. Түүний
өмнө тулгарах сорилт, хийх сонголт, учрах бэрхшээлийг бас
төсөөлье...
Таны хүүхэд энэ насанд хүрэхдээ ямархуу хүн болсон байгаасай
гэж та хүсэн хүлээж байна вэ? Түүнд төлөвшсөн байвал зохих
шинж чанаруудыг энд бичнэ үү.
............................................................................................................................
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Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Хүмүүжлийн эерэг аргын гол зорилго нь эцэг эхчүүд холын
зорилгодоо хүрэхийн тулд хүүхдийнхээ нас сэтгэхүйн онцлогт
тохирсон аргаар түүнтэй харилцах явдал юм. Энэхүү аргыг үр
дүнтэй хэрэглэхийн тулд эцэг эхчүүд холын зорилгоо үргэлж санаж
байх хэрэгтэй.
Хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх явцад зарим хүндрэлтэй нөхцөл
байдал үүсэхэд эцэг эхчүүд холын зорилгоо умартаж тухайн
үед үүсээд байгаа асуудал дээр буюу ойрын зорилгодоо хамаг
анхаарлаа төвлөрүүлэх нь олонтоо. Гэвч энэ үед холын зорилгоо
гол үзэл баримтлал болгон дагаж мөрдсөөр байвал тухайн
асуудлыг ухаалгаар зохицуулах боломжтой юм.
Хүүхэд цаг үргэлж өсөж том болж, ухаан сууж, сурч боловсорч,
өөрчлөгдөн хөгжиж байдаг. Хүүхэд тань шөнийн цагаар уйлдаггүй
болж, тааралдсан болгоноо амандаа хийхээ болих цаг ирнэ. Энэ
бол түр зуурын л бэрхшээл юм. Гэхдээ та тэдгээрт хэрхэн хандаж,
яаж шийдэх нь холын зорилгодоо амжилттай хүрэх эх үндэс тань
болно.
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2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцаж, аливааг ойлгуулах
Хоёрдугаар бүлэгт бид хүүхдээ элэгсэг дотно сэтгэлээр хайрлаж,
түүнд аливаа юмс үзэгдэл, үйл явцын учрыг тайлан ойлгоход
туслах талаар ярилцсан билээ. Одоо энэ тухай дахин нэг авч
хэлэлцье.
Юуны өмнө таны хүүхэдтэйгээ харилцах харилцааг чухам юу
хамгийн ойр дотно, хайр хүндэтгэл, аюулгүй байдал, бусдын төлөө
санаа тавих гэх мэт болгож байгааг олж тогтоох явдал чухал юм.
Та өөрөө мэдэх зүйлийг энд бичээрэй.
............................................................................................................................
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............................................................................................................................
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Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Та хүүхдэдээ аливаа юмыг хэрхэн ойлгуулдаг (мэдээлэл өгөх,
чиглүүлэх, дэмжих) тайлбарлаж өгдөг тухайгаа бодож, тэдгээр
аргаа нэрлээрэй.
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

Гуравдугаар бүлэгт бид хүүхэд хэрхэн хөгждөг тухай ярилцсан
билээ. Хүүхэд анх төрөхдөө энэ ертөнцийн талаар ямар ч мэдлэггүй
байдаг бөлгөө. Тэд туршлага суухын хэрээр аажмаар суралцдаг.
Иймээс тэдний өсөлт хөгжил нь ертөнцийг танин мэдэх, өөрөө бие
даасан хүн болж төлөвшихөд чиглэдэг.
Гэвч олонх эцэг эхэд хүүхдийнх нь ертөнцийг танин мэдэх, биеэ
даах гэсэн оролдлогууд нь хамгийн хэцүү, төвөгтэй санагддаг.
Харин та хүүхдийнхээ оронд өөрийгөө тавьж үзвэл орчлон
ертөнцийг танин мэдэх, бие даасан хүн болох гэсэн хүүхдийнхээ
хүсэл хэрэгцээг сайн ойлгох болно. Ингэснээр түүний энэхүү хүсэл
мөрөөдлийг элэгсэг дотно сэтгэлээр хүлээн авч, ертөнцийн элдэв
явдлын учрыг тайлан ойлгоход нь тус нэмэр болно.
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Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Дөрөвдүгээр бүлэгт бид асуудал тулгарах үед хүүхдийн хөгжлийн
үе шатуудын талаарх ойлголт мэдлэгтээ тулгуурлан хэрхэн ойлгож
шийдвэрлэх талаар үзсэн билээ
Хүүхдийн байгаа байдлыг эцэг эх өөрсдийн нүдээр харж шийдвэл
урам хугармаар, уур уцаар хүрмээр, тухайн зүйлийг хүүхдээрээ огт
хийлгэмээргүй үе бишгүйдээ тохиолдоно. Заримдаа хүүхэд маань
биднийг санаатайгаар уурлуулах гэсэн мэт санагдах цаг ч гарна.
Гэхдээ үнэндээ хүүхдүүд биднийг уурлуулахыг хүсдэггүй юм. Эцэг
эх нь уурлаж бухимдахад хүүхэд өөрийгөө өчүүхэн жижигхэн, сул
дорой нэгэн гэж боддог. Ийм мэдрэмжийг хүүхэд бид бүхний адил
хүсдэггүй.
Эцэг эхийнхээ хориглосон зүйлийг хүүхэд хийгээд байдгийн цаад
учир шалтгаан нь тэрээр тухайн юмны талаар хангалттай мэдлэг,
туршлага хуримтлуулж амжаагүй, бас өөрийнхөөрөө аливааг
хийхийг хүсдэгт оршдог. Хэрвээ хүүхдийнхээ насны онцлогийг
мэддэг, тэдний өсөлт хөгжлийг анхаардаг бол эцэг эх тэдэнд
тухайн зүйлийн талаар сайн зөвлөж, өөрөө бие даан зөв сонголт
хийхэд нь тусалж чадна.
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5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Бэрхшээл тулгарсан хүнд нөхцөл байдалд ямар алхам хийвэл
зохистой болох талаар одоо ярилцъя.
Шинэ юм сурахад олон удаа давтаж, турших хэрэгтэй болдог.
Дараагийн дасгалуудаар та адилхан асуултад олон удаа хариулах
шаардлагатай болно. Гэхдээ жишээнүүд нь өөр өөр байх болно.
Өөрийн бодит амьдралд жинхэнээсээ өөрчлөлт гаргахын тулд
сайтар дадлагажиж суралцахыг хүсэж байвал та өөр өөр нөхцөл
байдалд өгөгдсөн асуулт бүрт хариулах хэрэгтэй. Олон удаа
давтаж байгаа мэт санагдана шүү. Гэхдээ ингэж давтах нь хүүхэд
хүмүүжүүлэх эерэг аргыг эзэмшихэд тань хэрэгтэй гэдгийг та
ойлгоорой.
Асуултад хариулахдаа таны хэлэх үг, хийх үйлдэл бүр хүүхдэд
эергээр нөлөөлөхүйц байхаар үнэн сэтгэлээсээ тун нухацтай
бодож эргэцүүлэх шаардлагатай.

Одоо бүгдээрээ дахин дөрөвдүгээр бүлэгт гарсан жишээнүүдийг
эргэн авч, өөрийн хэтийн зорилгыг санаж, хүүхдэдээ элэгсэг
дотно сэтгэлээр хандаж, түүнд аливааг танин мэдэхэд нь тусалж,
хүүхдийнхээ оронд өөрийгөө тавьж аливаа асуудлыг харах нь танд
зөв шийдвэр гаргаж, эерэг аргаар хүүхэдтэйгээ харилцахад хэр
тус болохыг үзье.
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

0-6 сартай хүүхэд
6-12 сар

3 сартай охин тань бараг 10 минутын турш тасралтгүй дуу хадаан
уйлж байна гэж бодъё.

2.

Түүний уйлахыг огт тоолгүй зөнд нь орхино. Байж байгаад
өөрөө аяндаа болино биз.

3.

Охиноо авч хооллох гэж оролдоно. Түүнийг тэвэрнэ, гар
дээрээ өргөнө, хуурайлна, бүүвэйлнэ, аргадна.

5-9 нас

Охиноо уйлаад зогсохгүй байгаагийнх нь төлөө
шийтгэхийн тулд барьж аваад хэд сайн хүчтэй дугтачна.

3-5 нас

1.

2-3 нас

Энэ үед та яах вэ? Доор дурдсан хариу үйлдлүүдийн аль нь зөв гэж
та бодож байна вэ? Яагаад?

1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

10-13 нас
14-18 нас
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1-р алхам - Холын зорилгоо санаж явах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах хариу үйлдлүүдийн аль нь холын зорилтоо биелүүлэхэд
тань туслах вэ?

174

1.

Хүүхдээ сэгсэрч дугтачна

2.

Үл тоомсорлоно

3.

Хооллоно, хуурайлна, бүүвэйлнэ, тэвэрнэ.
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван, амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

Анхаарал, энэрлийг харуулна
3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина.

10-13 нас

Нялх хүүхэд аливаа юмны учир утгыг тайлбарлахыг ойлгож
хүлээж авах чадваргүй байдаг гэдгийг санаж явах нь зүйтэй.
Энэ үедээ хэл яриа ойлгох чадвар суугаагүй учраас түүнээс юу
хүсэж хүлээж байгааг ойлгох, ямар дүрэм журмаар явах ёстойг
тайлбарлахыг хүлээн авах болоогүй байдаг.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

Энэ насны хүүхэд яагаад уйлдаг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам – Асуудал шийдвэрлэх
Нялх хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгээ саная.
Хүүхдийн тань насны онцлогт илүүтэй тохирсон шийдэл аль вэ?
Зөв гэж бодсон үйлдэл бүрээ тэмдэглэнэ үү.
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1.

Хүүхдээ сэгсэрч дугтачна

2.

Үл тоомсорлоно

3.

Хооллоно, хуурайлна, бүүвэйлнэ, тэвэрнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх
6-12 сар
1-2 нас

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах арга зам, хүүхдийн энэ насны үеийн хөгжлийн
тулгуур шинжүүдийг сайн бодож тунгаасан тул ямар хариултыг
сонгох нь зөв гэж бодож байна вэ?
............................................................................................................................

Та хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ эерэг сайн аргыг хэрэглэдэг болох
замдаа эргэлт буцалтгүй орж чаджээ.

2-3 нас

Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол танд баяр хүргэе.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Нэмэлт мэдээлэл

Төрсний дараах сэтгэл хямрал
Нялх хүүхэдтэй болсноор эх хүний амьдралд маш олон
өөрчлөлт гардаг. Заримдаа эхчүүд нялх хүүхэдгүй байсан үеэ
буюу дуртай газар луугаа явж, хүссэн зүйлээ идэж, тааваараа
унтдаг байсан цагаа ихэд үгүйлэн санагалздаг. Зарим ээж
хүүхэд асрах ажилдаа бүр мөсөн бууж өгч, санаагаар унадаг.
Нялх хүүхэдтэй болсноор эхийн амьдралын хэв шинж төдийгүй
бие махбодод нь ч их өөрчлөлт орно. Түүний бие махбодод
хүүхэд төрүүлж, хөхөөр хооллохоос үүдэн гарсан өөрчлөлтийг
нөхөн төлжүүлэх эрчимтэй процесс, дааврын өөрчлөлт
явагддаг.
Хэдийгээр эх хүн хүүхэддээхүүхдэдээ хайртай байсан ч
төрсний дараа амьдралын хэмнэл болон бие махбодод нь
гарсан өөрчлөлтөөс болж санаа сэтгэлээр унах нь цөөнгүй
тохиолдоно. Сэтгэл санааны ийм хямрал нь ердийн зүйл юм.
Энэ бол тухайн эх муу хүн, эсвэл арчаа муутай гэсэн үг биш
юм. Энэ нь зөвхөн түүний биед төдийгүй амьдралд гарсан
өөрчлөлтөөс болж буй хэрэг.
Хэрэв байнга уйлж унжих, санаа сэтгэлээр унах, тамир
тэнхээ тасрах, хүүхэддээхүүхдэдээ дургүй байх зэрэг шинж
тэмдэг танд илэрвэл даруй өрхийн эмч, сувилагчид хандах
шаардлагатай. Энэ үед таныг сонсох, дэмжих хүн хэрэгтэй
бас өөртөө цаг гаргах нь чухал юм. Мөн төрсний дараах
сэтгэл хямралын талаар уншиж, бусад эхчүүдтэй энэ талаар
харилцан ярилцах нь тустай байдаг.
Зарим тохиолдолд энэ хямрал нэлээд ноцтой байдлаар
илэрдэг. Хүүхэдтэйгээ хамт байхаас дургүйцэх, хүүхдээ үгүй
хийхийг хүсэх зэрэг аюултай шинж тэмдэг илэрвэл тэр даруй
эмч, сэтгэл зүйчид хандах хэрэгтэй. Энэ байдлыг эмчилж
болдог юм шүү
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

6 сараас 1 хүртэл насны хүүхэд
6-12 сар

6 сартай хүү тань шөнө бараг 30 минутын турш тасралтгүй уйлж
байна.

2.

Түүнийг муу занд сургахгүйн тулд уйлахыг огт тоохгүй,
зөнд нь орхино

3.

Хүүгээ авч хооллоно, хуурайлна, бүүвэйлнэ дуу дуулж
бас тэвэрнэ.

5-9 нас

Хүүхдээ шөнө унтуулахгүй уйлж болохгүй гэдгийг
ойлгуулахын тулд хонгон дээр нь алгадна

3-5 нас

1.

2-3 нас

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

179

БҮЛЭГ 5

1-р алхам - Холын зорилго санах

Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Дараах үйлдлийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань туслах
вэ?
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1.

Алгадна

2.

Үл тоомсорлоно

3.

Хооллоно, хуурайлна, бүүвэйлнэ,тэвэрнэ

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван, амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

Анхаарал, энэрлийг харуулна
3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина.

10-13 нас

Нялх хүүхэд аливаа юмны учир утгыг тайлбарлахыг ойлгож
хүлээж авах чадваргүй байдаг гэдгийг санах нь зүйтэй. Энэ үедээ
хэл яриа ойлгох чадвар суугаагүй учраас түүнээс юу хүсэж хүлээж
байгааг ойлгох, ямар дүрэм журмаар явах ёстойг тайлбарлахыг
хүлээн авах болоогүй байдаг.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

Энэ насны хүүхэд яагаад уйлдаг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам -Асуудал шийдвэрлэх

Нялх хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгээ эргэн
саная. Хүүхдийн тань насны онцлогт илүүтэй тохирсон шийдэл аль
вэ? Таарах хариулт бүрийг чагтална уу.
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1.

Алгадна

2.

Үл тоомсорлоно

3.

Хооллоно, хуурайлна, бүүвэйлнэ,тэвэрнэ

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

1-2 нас

............................................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах арга зам, энэ насны хүүхдийн хөгжлийн тулгуур
шинжүүдийг сайн тунгаан бодсон тул аль хариултыг сонгох нь зөв
гэж сонгох вэ?

Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол танд баяр хүргэе!
2-3 нас
3-5 нас

Хүүхэд бие махбодын хүчирхийллийн бүх хэлбэрээс
хамгаалуулах эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 19-р зүйл

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Нэмэлт мэдээлэл
Хүүхэд яагаад уйлдаг вэ?
Хүүхэд нь тасралтгүй уйлаад байвал эцэг эхчүүдийн сэтгэл
хямарч, хамаг тамир тэнхээ нь барагдаж байгаа мэт санагддаг.
Тэд хүүхдээ яагаад уйлаад байгааг нь мэдэхгүйдээ хий дэмий
сандарч, бүр дагаж уйлах нь ч бий. Зарим эцэг эх залхсандаа
хүүхдээ дуугүй болгох гэж сэгсэрч дугтчиж, цохиод авах нь
тохиолддог.
Гэвч сэгсэрч дугтчих, эсвэл цохисноор хүүхэд уйлахаа
зогсоохгүй. Харин ч:
Тэр танаас айдаг болж магадгүй.
Хүүхдийн энд тэнд хөхөрч, эсвэл яс мах нь гэмтэж
болзошгүй.
Тархины хөгжил нь сааталд орж болно.
Магадгүй түүний амь нас ч хохирч болно шүү дээ. Ер нь
нялх хүүхдийн амь нас, бие махбод маш эмзэг байдаг.
Нялх хүүхдийг хэзээ ч цохиж, сэгсэрч болохгүй
Хэрвээ хүүхэд тань уйлахаа болихгүй удаад байвал та
бухимдахынхаа оронд өрхийн эмчээ дуудаж хүүхдээ
үзүүлээрэй. Хэрэв эмч үзээд зүгээр гэсэн бол тэр халууцсан,
эсвэл даарсан, өлссөн, норсон, айсан ямар нэгэн байдлаар
тав тухгүй байна гэсэн үг. Энэ бүгд ямар ч асуудалгүй байвал
тэр зүгээр л танд тэврүүлж, таны дэргэд байхыг л хүсэж буй
хэрэг. Түүнийг тэвэрч, аргадсанаараа та хүүхэддээ муу зан
сургахгүй.
Гэхдээ түүнийг уйлах бүр нь та аргадаж чадахгүй байж болно
шүү.
Хэрвээ та маш их ядарсан бол, эсвэл сэтгэл санаа тань
тааруухан байвал гэрийнхээ хэн нэгнийг, найз нөхдөө өөртөө
туслахыг гуйж болно. Мөн шаардлагатай бол эмчид хандахаа
мартуузай.
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Өгөгдсөн нөхцөл

Олон нийтийн газар орилж хашхирсан тул ямар ч хоол
өгөхгүй гэж түүнд хэлнэ.

2.

Дахиж орилуулахгүйн тулд алгадна.

3.

Түүнийг тайвшруулахын тулд түүнтэй зөөлөн дуугаар
ярилцаж, анхаарлыг нь өөр зүгт хандуулахын тулд
тоглоомоор саатуулна.

2-3 нас

1.

1-2 нас

Энэ үед та яах вэ? Дараах хариу үйлдлийн аль нь хамгийн зөв гэж
та бодож байна вэ? Яагаад?

6-12 сар

Бяцхан охин тань янз бүрийн дуу авиа гаргадаг болжээ. Гэв
гэнэт л чанга чанга орилно, бувтнана. Нэг өдөр та охиноо аваад,
найзтайгаа хамт зоогийн газар хоол идэхээр боллоо. Хоол ширээн
дээр ирж, та охиноо хооллох гэтэл тэр гэнэт орилж гарлаа.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах

Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байгаа
билээ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах хариултуудын аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Хоол өгөхгүй гэж хэлнэ

2.

Алгадна

3.

Охиноо саатуулж, зөөлнөөр ярилцана.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

1

2

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3
1-2 нас

Сэтгэл санааны хувьд тайван, амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ

5-9 нас

Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина.

10-13 нас

Нялх хүүхэд аливаа юмны учир утгыг тайлбарлахыг ойлгож авах
чадваргүй байдаг гэдгийг санах нь зүйтэй. Энэ үедээ хэл яриа
ойлгох чадвар суугаагүй учраас түүнээс юу хүсэж хүлээж байгааг
ойлгох, ямар дүрэм журмаар явах ёстойг тайлбарлахыг хүлээн
авах болоогүй байдаг.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхэд яагаад орилж хашхирдаг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгээ
санацгаая. Танай хүүхдийн нас, хөгжлийн түвшинд илүүтэй
тохирсон шийдэл аль вэ?
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1.

Хоол өгөхгүй гэж хэлнэ

2.

Алгадна

3.

Охиноо саатуулж, зөөлнөөр ярилцана.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах арга зам, хүүхдийн нас, биеийн хөгжлийн
тухай сайн бодож эргэцүүлсэн тул аль хариултыг зөв гэж бодож
байна вэ?

Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол баяр хүргэе!
2-3 нас
3-5 нас

Хүүхэд боломжийн дээд түвшинд эрүүл байх,
тэжээллэг хоол хүнсээр хангагдах эрхтэй
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 24-р зүйл

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Нэмэлт мэдээлэл
Эцэг эхчүүдийн сэтгэл санааны байдал

Эцэг эхчүүдийн сэтгэл санааны байдал нь хүүхэдтэйгээ
харилцах болон хүүхдийн зан үйлд чухал нөлөөтэй байдаг. Та
ядарсан, санаа сэтгэлээр унасан, түгшсэн, уурлаж уцаарласан
үедээ хүүхэддээ илүү уурладаг уу? Зарим эцэг эх өөрийн уур
уцаарыг хүүхэддээ гаргах нь бий.
Эцэг эхийнх нь сэтгэл санааны байдал тогтворгүй байхад
хүүхэд өөрийгөө аюулгүй орчинд байна гэдэгт итгэлтэй байж
чаддаггүй мөн санаа сэтгэл нь түгшүүртэй байдаг.
Эцэг эх нь огт хамаагүй юманд уурласан уураа хүүхэддээ
гаргавал хүүхэд шударга бус гэж бодон гомддог. Ямар нэгэн
үйлдлийнх нь төлөө аав ээж нь өнөөдөр яагаа ч үгүй мөртөө
маргааш нь уурлаж зэмлэхэд хүүхдүүд их гайхаж, толгой нь
эргэдэг.
Хэрэв ээж аав нь байнга уурлаж, муухай аашилдаг бол хүүхэд
үргэлж айсан, түгшсэн байдалд байдаг.
Эцэг эхчүүдийн сэтгэл санааны байдал хүүхдийн зан байдалд
их нөлөөлдөг. Тиймээс өөрсдийн зан араншинг анхаарч муухай
зангаа хүүхдэд гаргахгүй байхыг хичээх ёстой.
Амьдралд тохиолдох олон янзын саад бэрхшээлийг даван
туулахын тулд эцэг эхчүүд өөрсдөө ч чанартай тэжээллэг хоол
хүнс хэрэглэж, сайн унтаж амарч байх хэрэгтэй.
Хэрэв та байнга уурлаж цухалдаж, гутрал гунигт автаж, санаа
сэтгэлийн хямралд орж байгаагаа мэдвэл эмч, сэтгэл зүйч,
нийгмийн ажилтан тус болж чадахаар найз нөхөр эсвэл гэр
бүлийнхээ хэн нэгэнд аль болох даруйхан хандаж туслалцаа
зөвлөлгөө хүсэх шаардлагатай. Ийм нөхцөл байдлаасаа болж
хүүхдээ гомдоож зовоолгүй, ямар нэгэн зохистой арга замыг
сонгож асуудлаа шийдвэрлүүлэх нь чухал шүү.

190

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-2 насны хүүхэд
6-12 сар

Таны ой өнгөрч яваа хүү маш их хөдөлгөөнтэй нэгэн.
Тэрээр гэр дотор тойрон явж, юм бүхнийг сонирхон барьж үзнэ.
Тэгж байгаад ширээн дээр байсан хайчийг авахаар зүтгэнэ.

2.

Хайч аюултай зүйл гэдгийг ойлгуулахын тулд орилж
загнана.

3.

Гараас нь хайчийг аятайхан аваад, юу гэж нэрлэдэг,
түүгээр цаас яаж хайчилдаг болохыг үзүүлнэ. Дараа
нь хайчаар тогловол өөрийгөө гэмтээж болохыг
тайлбарлаад, ийм л учраас ээж нь хайчийг далд газар
хадгалдаг болохыг хэлж өгнө. Тэгээд түүнд тоглоом авч
өгч, анхаарлыг нь сарниулна.

5-9 нас

Хүүдээ аюултай зүйлийг барьж үзэж болдоггүй гэдгийг
ойлгуулахын тулд гарыг нь цохиод авна.

3-5 нас

1.

2-3 нас

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ? (хэдэн ч хариулж сонгож болно)
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1.

Түүний гарыг цохино

2.

Чанга орилж загнана

3.

Сонирхсон зүйл нь юу болохыг, юунд
хэрэглэдэг тухай үзүүлж, уг юм өөрийг
нь гэмтээж болохыг тайлбарлаад, далд
газар тавьж анхаарлыг нь өөр тийш
хандуулна.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван, амгалан
болгоно

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг
ойлгуулах хэлбэрүүдийн аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье.
Байгаа бол чагтлаарай.

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1

2

3

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

Энэ насны хүүхэд аливаа юмны учир утгыг тайлбарлахад ойлгон,
хүлээж авч эхэлдэг. Тэд өөрсдийн хэлж чаддагаас илүү олон үгийг
ойлгодог ба тайлбарлаж өгвөл илүү олон шинэ зүйл сурдаг. Гэхдээ
хэрэгтэй бүх зүйлийг сурахад тэдэнд их цаг хугацаа хэрэгтэй
гэдгийг санаарай. Тэд одоо ч эд зүйлсийг барьж үзэж байж таньж,
мэддэг хэвээр байгаа юм.
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6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож, сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Энэ насны хүүхэд яагаад өөрийг нь гэмтээж болох аюултай эд
зүйлсийг заавал гартаа барьж үздэг вэ?

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2-3 нас

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

3-5 нас

............................................................................................................................

2.

Чанга орилж загнана

3.

Сонирхсон зүйл нь юу болохыг, юунд
хэрэглэдэг тухай үзүүлж, уг юм өөрийг
нь гэмтээж болохыг тайлбарлаад, далд
газар тавьж анхаарлыг нь өөр тийш
хандуулна.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

14-18 нас

Гарыг нь цохино
10-13 нас

1.

5-9 нас

Энэ насны хүүхдийн онцлогийн талаар юу
мэддэгээ эргэн сана даа. Хүүхдийн тань насны
онцлогт тохирсон шийдэл аль гэж бодож байна?
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5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх
Одоо та холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр
харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн энэ насны онцлог
шинжүүдийг дахин тунгаан бодсон тул аль үйлдэл нь оновчтой зөв
болохыг бичнэ үү.
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол маш сайн байна!
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Нэмэлт мэдээлэл

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Аюулгүй орчин бүрдүүлэх

1-2 нас

Харин эцэг, эхчүүдийн хувьд хүүхдээ аюулгүй байлгах нь
хамгийн чухал.

6-12 сар

Бага насны хүүхэд эргэн тойрондоо байгаа эд юмсыг сонирхон
шинжилдэг. Энэ бол түүний хувьд ертөнцийг танин мэдэх арга
зам нь юм. Ингэснээр түүний уураг тархи, оюун ухаан хөгждөг.

Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх хамгийн сайн арга нь аюулгүй
орчныг бүрдүүлэх явдал юм. Үүний тулд өөрийгөө хүүхэд гэж
сэтгэн гэр дотуураа мөлхөж үзээрэй.

Хутга хайч, шөвөг зэрэг хурц үзүүртэй багаж хэрэгслийг
далд хийхээ мартав аа.

3-5 нас

Цахилгааны залгуур нүхнүүдийг битүүлж хаагаарай.

2-3 нас

Аюултай байж болох хурц үзүүртэй, хортой, хагарч болох бүх
эд юмсыг олж хар! Дараа нь бүгдийг хүүхэд хүрэхээргүй далд
болон өндөр газарт тавьж, эсвэл цоожтой сав шүүгээнд далд
хийх хэрэгтэй.

Эм тариаг цоожтой саванд хийж түгжээрэй.
5-9 нас

Данх, савны бариулыг зуухны төв хэсэг рүү харуулж тавьж
хэвших хэрэгтэй.
Бас хүнд жинтэй эд зүйлийг дээрээс унаж болохоор газарт
тавьж болохгүй.

10-13 нас

Ингэж өөрийн гэр орныг бяцхан “судлаач” нарт аюулгүй
байхаар эмхлэх шаардлагатай.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Өгөгдсөн нөхцөл
Охин тань гэр дотуур нааш цааш явж, тааралдсан бүхнээ үзэж
шинжиж явахдаа шавар ваар ширээн дээр байхыг харжээ. Энэ
ваар бол таны нандигнан хайрладаг ваар байлаа. Охин ваарт
хүрэх гэж сарвайхдаа түүнийг газарт унагаад хагалчихлаа.

Энэ үед та яах вэ? Доор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь
хамгийн зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

198

1.

Хийсэн хэргээс болж та ямар их харамсаж байгааг
ойлгуулахын тулд охиноо маш их ууртайгаар загнана.

2.

Хүний юмыг оролдож болдоггүй гэдгийг ойлгуулахын тулд
хонгон дээр нь чанга гэгч нь алгадна

3.

Түүнд өөрийнхөө харамсаж байгаа царайг харуулаад, энэ
ваар надад их чухал зүйл байсан тул түүнийг хагалсанд
их гунигтай байгаагаа түүнд тайлбарлан хэлнэ. Охиноо
ваарын хагархайг цэвэрлэхэд оролцуулна, түүнд хагалсан
хэсгүүдийг эргүүлээд наахад туслуулна. Тэгээд хагарч
эвдэрсэн зарим юмыг дахин хэзээ ч бүрэн бүтэн болгох
аргагүй гэдгийг түүнд тайлбарлаж өгнө. Дараа нь өөрийн
нандигнадаг эд зүйлээ хүүхдийн гар хүрэхээргүй газарт
тавина. Охиндоо аливаа юманд яаж эвтэйхэн хүрэх ёстойг
хагардаггүй эд зүйл дээр хамт турших байдлаар зааж өгнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
6-12 сар

Энэ нөхцөл байдалд хамаатай ямар холын зорилго танд байгаа
билээ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Алгадна

3.

Өөрийнхөө юу мэдэрч буйг дүрслэн хэлж,
хийсэн хэргээс нь болж хагарч эвдэрсэн
зүйлийг яаж цэвэрлэх, хагархай хэсгүүдийг
эргүүлээд яаж наах засахыг зааж өгөн,
“хагарч эвдэрнэ” гэдэг чухам юу болохыг
тайлбарлана. Мөн өөрийнхөө хайртай эд
зүйлийг хүүхдийн гар хүрэхээргүй газарт
тавьж, хүүхдэдээ аливаа юманд яаж
эвтэйхэн хүрэхийг зааж өгнө.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Уурлаж загнана

3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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2-р алхам – Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
хэлбэрүүдийн аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа
бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

1

2

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3
1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах

2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас

Энэ насны хүүхэд аливаа юмны учир утгыг тайлбарлахад ойлгон,
хүлээж авч эхэлдэг. Тэд өөрсдийн хэлж чаддагаас илүү олон үгийг
ойлгодог ба тайлбарлаж өгвөл илүү олон шинэ зүйл сурдаг. Гэхдээ
хэрэгтэй бүх зүйлийг сурахад тэдэнд их цаг хугацаа хэрэгтэй
гэдгийг санаарай. Тэд одоо ч эд зүйлсийг барьж үзэж байж таньж
мэддэг хэвээр байгаа юм.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож, сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхэд яагаад үнэтэй цэнтэй эд зүйлийг заавал гараараа
барьж үздэг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар бодож,
үйлдэл тус бүрийг эргэцүүлнэ үү. Танай хүүхдийн нас,
хөгжлийн түвшинд тохирсон шийдэл аль нь вэ?

202

1.

Уурлаж загнана

2.

Алгадна

3.

Өөрийнхөө юу мэдэрч буйг дүрслэн хэлж,
хийсэн хэргээс нь болж хагарч эвдэрсэн
зүйлийг яаж цэвэрлэх, хагархай хэсгүүдийг
эргүүлээд яаж наах засахыг зааж өгөн,
“хагарч эвдэрнэ” гэдэг чухам юу болохыг
тайлбарлана. Мөн өөрийнхөө хайртай эд
зүйлийг хүүхдийн гар хүрэхээргүй газарт
тавьж, хүүхдэдээ аливаа юманд яаж
эвтэйхэн хүрэхийг зааж өгнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

Хэрэв та гурав дахь хариулт сонгосон бол та маш зөв сонгожээ.

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр
харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам болон хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн бодож эргэцүүлсэн тул аль хариултыг
сонгох нь зөв гэж бодож байна вэ?

2-3 нас

Хүүхэд бие махбодын болон сэтгэл санааны аливаа
хүчирхийллээс хамгаалуулах эрхтэй.
3-5 нас

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 19-р зүйл

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Нэмэлт мэдээлэл
Эцэг эхчүүд уураа хэрхэн барьж болох тухай
Бага насны хүүхэдтэй эцэг эх хүүхдийнхээ төлөө санаа зовох,
айн сандрах явдал бишгүйдээ олон тохиолддог. Заримдаа
тэвчээр нь алдагдаж уурлаж бухимдах ч бий.
Хүүхэд маань ямар нэгэн хэргийг болохгүйг нь мэдсээр байж
хийчихлээ гэж бодохоор улам их уур хүрдэг. Хэрэв хүүхэд
өөрийн үйлдлийг хянах чадвартай, зүгээр л уур цухлыг маань
хүргэх гэж албаар ингэдэг гэж бодвол байдал улам ч дордоно.
Гэтэл үнэн хэрэгтээ бага насны хүүхэд, бидний сэтгэл санаа
мэдрэмжийг ойлгодоггүй. Тэд яавал аав, ээж уурлах вэ, яавал
тайван байх вэ гэдгийг ч мэддэггүй. Тэд бүхнийг сурч мэдэх л
хүсэлтэй байдаг. Гэхдээ бидний уур хилэн хүүхдийг айлгадаг.
Энэ нь тэдний хүсэн хүлээж байсан зүйл огт биш юм.
Хүүхэд 1-2 настай байх үед эцэг эхчүүд маш их тэсвэр
тэвчээртэй байх хэрэгтэй. Учир нь энэ үедээ тэд хэн нэгэн
хүн дургүйг нь хүргэвэл уураа хэрхэн гаргах вэ гэдгээ бидний
жишээн дээрээс суралцдаг.
Иймээс эцэг эхчүүдийн хувьд уур хилэнгээ хянаж, хүүхдийнхээ
гаргасан алдаанд тайван хандаж, биеэ барих шаардлага
гардаг. Ингэхийн тулд гүнзгий амьсгаа авах, гадаа салхинд
гарах, уураа гартал өөр өрөөнд орох зэрэг аргыг өөртөө
хэрэглэж болно.
Хүүхэд аажим аажмаар суралцдаг. Бид түүнд чухамдаа яг
юуг зааж сургах гээд байгааг бүрэн гүйцэд ойлготол хүүхдэд
их хугацаа шаардагддаг. Гэхдээ түүний юу ойлгож авах нь л
хамгийн чухал бөгөөд энэ нь бидний холын зорилго маань
биелэх үндэс юм.
Эцэг, эхчүүд уур уцаараа дарахад тус болох хэдэн арга санал
болгоё:
1.
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Хүүхэд тань хэрэг хийсэн тохиолдолд ямар нэгэн үг хэлэх,
эсвэл үйлдэл хийхээсээ өмнө 10 хүртэл дотроо тоолох.
Ингээд ч нэмэргүй уур тань шатсаар холдож, өөртөө
тайвшрах хугацаа өгөөрэй.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

4.

Гадаа гарч алхангаа болсон үйл явдлын тухай сайтар
эргэцүүлэн бод. Хүүхэд тань яагаад ингэсэн тухай бод. Үйл
явдлыг түүний нүдээр харахыг хичээ. Тэгээд түүний үзэл
бодлыг ч хүндэтгэх, өөрийнхөө яагаад уурлаж байгааг ч
тайлбарлан ойлгуулах аргыг олоорой.

5.

Өөр өрөө, эсвэл ямар нэгэн чимээгүй газар очиж, хүүхэд
хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаар эргэцүүлээрэй. Таны
холын зорилгод нийцсэн хүүхдэд халуун дулаан харилцааг
тань мэдрүүлсэн, хийсэн зүйлийг нь ойлгуулж ухааруулсан,
түүний нас хөгжилд нь тохирсон хариу үйлдлийг бодож
олоод буцаж ороорой.

6.

Тохиолдож буй үйл явдал бүр хүүхдийн хувьд бусадтай хэл
амаа ололцож, хэлэлцэх замаар асуудлыг шийдвэрлэж
сурах боломж гэдгийг санаж яваарай.

Бидний сурч мэдэж авах ёстой хамгийн чухал зүйл хамгийн
хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай тулгарах үед маань л тохиодог
гэдгийг санах хэрэгтэй. Хүүхдээ ямар хүн болгохыг хүсэж
байгаа шигээ өөрөө байж, хүүхдэдээ үлгэр дуурайлал үзүүлж
болох боломж бүрийг бүү алдаарай.

10-13 нас

Ууранд автсанаасаа болж хүүхдэдээ муу үг хэлж, түүнийг
доромжилж, түүнд гар хүрч, түүн рүү хашхичин зандчиж
болохгүй. Хүүхэдтэйгээ “барьцаж, “тэнцэх” гээд хэрэггүй шүү.
Мөн түүнд хорсож үл болно.

5-9 нас

Уур уцаар бол хүүхэд, эцэг эхийн хооронд үзэл бодлын зөрчил,
үл ойлголцол байгаагийн илрэл юм. Энэ нь танд хүүхэдтэйгээ
харилцах аргаа өөрчлөх хэрэгтэй байгааг илтгэж буй дохио
юм.

3-5 нас

Гараа ар нуруундаа бариад өөрөө өөртөө “Жаахан хүлээ“
гэж хэлнэ. Тэгээд өөрийгөө бүрэн тайвширтал нэг ч үг бүү
дуугараарай.

2-3 нас

3.

1-2 нас

Мөрөө султган унжуулж гүнзгий амьсгаа аваад “тайван байх
хэрэгтэй”, “бүх юм сайхан болно” гэх мэтийн тайвшруулах
үгийг хэд хэдэн удаа өөртөө давтан хэлээрэй.

6-12 сар

2.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Өгөгдсөн нөхцөл
Бороотой өдөр байлаа. Та хүүхдээ эмчид үзүүлэхээр цаг авсан
байв. Хүүхдээ борооных нь цувыг өмсгөх гэтэл тэр дургүйцэж,
“Үгүй ээ!” гэчхээд гүйж одов.
Энэ үед та яах вэ? Доор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь
хамгийн зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

206

1.

Үгэнд орсонгүй, эсэргүүцлээ гэж түүнийг алгадна.

2.

Түүнийг шийтгэхийн тулд дуртай тоглоомыг нь хурааж
авна.

3.

Гадаа бороо орж байгаа тухай тайлбарлана. Үүдээ
онгойлгож, борооны дуслуудыг заан, гараа гаргаж “норох”
гэж юу болохыг үзүүлнэ. Тэгээд бороонд норохгүйн тулд
цув өмсдөг эсвэл шүхрээр халхалдаг тухай тайлбарлаж
өгнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах

............................................................................................................................

6-12 сар

Энэ нөхцөл байдалд тохирох ямар холын зорилго танд байна вэ?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................

2.

Дуртай тоглоомыг нь хурааж авна

3.

Борооны тухай тайлбарлаж, норохоос
өөрийгөө хамгаалахын тулд шүхэр барьж
болохыг хэлнэ.

5-9 нас

Барьж авч алгадна
3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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2-р алхам – Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харьцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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2

3

1

2

3

1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

Энэ насны хүүхэд яагаад заримдаа үгэнд ордоггүй вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам – Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогт тохирох эсэхийг
үйлдэл тус бүрээр эргэцүүлнэ үү. Хүүхдийн тань нас
биеийн байдалд илүүтэй тохирсон шийдэл аль нь болж
байна вэ?
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1.

Алгадна

2.

Дуртай тоглоомыг нь хураана

3.

Борооны тухай тайлбарлаж, норохоос
өөрийгөө хамгаалахын тулд шүхэр барьж
болохыг хэлнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

2-3 нас

Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол танд баяр хүргэе!

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам болон хүүхдийн
нас, хөгжлийн талаар сайн бодож эргэцүүлсэн тул аль хариултыг
сонгох нь зөв гэж бодож байна вэ?

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Нэмэлт мэдээлэл
Бага насны хүүхэд, эцэг эхийнхээ үгэнд
орохоос яагаад татгалздаг вэ?
Бага насны хүүхэд аав ээжийнхээ үгэнд орохгүй байх нь хэвийн
үзэгдэл юм. Ингэх нь тэд тантай зөрж, уурлуулахыг хүссэндээ
биш, харин өөрийгөө бие даасан хүн болохыг ойлгож, өөрийн
хүссэн шийдвэрээ гаргахад суралцаж буй нь тэр юм.
Хэдийгээр та түүнд ямар нэгэн зүйлийн учрыг тайлбарлаж
өгсөн ч тэр таны хэлсэн үгэнд ордоггүй. Учир нь тэр өөрөө
сонголтоо хийхийг хүсч байгаа.
Энэ насны хүүхдэд шийдвэр гаргах чадвар суулгахын тулд
түүнд хэд хэдэн сонголт санал болгох хэрэгтэй. “Ногоон хүрмээ
өмсөх үү? Эсвэл шарыг нь уу?”, “Өөрөө алхаад явах уу? Эсвэл
тэврүүлэх үү?” Хүүхэд өөрийн сонголтыг өөрөө хийснээр
танд тулгараад байсан асуудал хялбархан шийдэгдэж ойрын
зорилго тань биелэнэ.
Хүүхдэд санал болгож байгаа сонголтууд таны хүлээн
зөшөөрсөн зүйл байх нь зүйтэй юм. Хэрвээ та 2 хамт хаа нэгтээ
явах хэрэгтэй байгаа бол та хүүхдээсээ “Надтай хамт явах уу?
Эсвэл гэртээ үлдэх үү?” гэж асууж болохгүй. Хэрвээ хүүхэд
гэртээ үлдэх хувилбарыг сонгочихвол, мөн та яах аргагүй
явах хэрэгтэй байвал хүүхэд ямар ч сонголт хийгээд нэмэргүй,
миний саналыг хүлээж авдаггүй гэсэн ойлголттой болно.
Хүүхдийг айлган сүрдүүлэх нь сонгуулах хувилбар байж
болохгүй шүү. “Хувцсаа өмсөхгүй бол чамайг алгадна шүү,
ганцааранг чинь гэрт үлдээнэ шүү, чамайг авч явж байхаа
болино шүү” гэх нь хүүхдийн хувьд сонголт биш сүрдүүлэг
болдог. Сүрдүүлэг нь хүүхдийг аймхай болгоход хүргэдэг.
Эцэг эхчүүдийн хувьд энэ нь дараа нь өөрөө эргэж унах “хавх”
болдог. Яагаад гэвэл хүүхэд тань хүрмээ өмсөхөөс татгалзвал
та хэлсэн үгэндээ хүрэхээс өөр аргагүй болно. Энэ нь нөхцөл
байдлыг улам л дордуулна.
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-3 насны хүүхэд
6-12 сар
2-3 нас

Орой унтах цаг болоход хүүхэд тань орондоо ганцаараа унтахаас
татгалзана. Тэр таныг өрөөнөөс нь гарахад дагаж уйлна. Орой бүр
унтах цаг болоход та хоёрын дунд ингэж багахан боловч чангахан
асуудал өрнөнө. Орондоо ороод унтахаас татгалзан уйлах хүүхдээ
хараад таны уур хүрч эхэлнэ.

1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

Түүнийг муу охин гэж хэлээд хэрвээ унтахгүй байвал нь
шөнө нь мангас ирнэ гэж айлгана.

3.

Оронд оруулахын өмнө охиноо усанд оруулж
тайвшруулна. Унтах цаг болсныг түүнд хэлээд маргааш
өдрийг сайхан өнгөрүүлэхийн тулд эрч хүч олж авч
сайхан амрах хэрэгтэйг түүнд хэлнэ. Унттал нь түүнтэй
хамт байна гэдгээ хэлнэ. Орон дээр нь суугаад унттал
нь түүнд ном уншиж өгнө гэж хэлнэ. Түүнд үлгэр уншиж
өгнө, бүүвэйлнэ. Хүүхдийн өрөөн дэх бүдэг гэрлийг
шөнийн турш асаалттай орхино.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Охиноо оронд нь оруулаад, хаалгыг нь хаагаад орхиод
явна.

3-5 нас

1.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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1-алхам - Холын зорилгоо санах

Энэ нөхцөл байдалд тохирох ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ? (хэдийг ч сонгож болно)
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1.

Хүүхдийг өрөөнд нь ганцааранг нь үлдээнэ

2.

Түүнийг муу хүүхэд гэж хэлнэ, хэрвээ
унтахгүй байвал нь шөнө мангас ирнэ гэж
айлгана

3.

Усанд оруулж тайвшруулаад, унтах цаг
болсныг тайлбарлаж өгнө мөн унттал нь
ном уншиж өгч, бүүвэйлж, өрөөнд нь бүдэг
гэрэл асаалттай орхино

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харьцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

216

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Энэ насны хүүхэд яагаад ганцаараа унтах дургүй байдаг вэ?

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
3-5 нас

Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогт аль үйлдэл
нь илүү тохирохыг бодно уу. Тохирох үйлдлүүдийг
сонгоорой.

2.

Түүнийг муу хүүхэд гэж хэлнэ, хэрвээ
унтахгүй байвал нь шөнө мангас ирнэ гэж
айлгана

3.

Усанд оруулж тайвшруулаад, унтах цаг
болсныг тайлбарлаж өгнө мөн унттал нь ном
уншиж өгч, бүүвэйлж, өрөөнд нь бүдэг гэрэл
асаалттай орхино

10-13 нас

Хүүхдийг өрөөнд нь ганцааранг нь үлдээнэ
5-9 нас

1.

14-18 нас
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5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас
хөгжлийн талаар сайн эргэцүүлсэн тул аль үйлдэл нь зөв гэж
бодож байна вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол та маш сайн байна!
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Нэмэлт мэдээлэл

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Хүүхэд яагаад айдаг вэ?

5-9 нас
10-13 нас

Зургаагаас доош сартай нярай хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ
нэг өрөөнд унтах нь (гэхдээ тусдаа оронд, аюулгүй газар)
тэднийг аюулгүй тайван нойрсоход нөлөөлдөг ажээ. Нярай
хүүхэдтэйгээ нэг өрөөнд хамт боловч тусдаа оронд унтах
нь эцэг эх нь хүүхэдтэйгээ ойр байж, хүүхдийнхээ хэрэгцээг
хурдан хангах боломжийг олгодог ба орноос унагаах, шахах,
дарж унтах зэрэг өвөртөлж унтахад учирч болох эрсдэл
үүсэхгүй байх давуу талтай юм.

3-5 нас

Харин зарим оронд хүүхэд, эцэг эхээсээ тусдаа ганцаараа
унтах заншилтай байдаг. Ийм орны эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ
аюулгүй орчныг бий болгох, айдсыг даван туулахад нь илүүтэй
их санаа тавих хэрэгтэй.

2-3 нас

Манай оронд хүүхдээ өвөртөө авч унтах нь их байдаг. Иймээс
хүмүүс хүүхдэдээ аюулгүй орчинд байгааг, шөнө ч гэсэн айх
хэрэггүй гэдгийг илүү хялбархан ойлгуулж, айдсыг даван
туулахад нь тусалж чаддаг.

1-2 нас

Ер нь олонх хүн харанхуйд ганцаараа байх дургүй байдгийг
санах нь зүйтэй. Айдас нь хүнд байдаг төрөлх чанар. Заримдаа
том хүмүүс ч гэсэн харанхуйд ганцаараа байхдаа өөрийнхөө
хийсвэрлэн бодсон зүйлээсээ айдаг. Хэрвээ бид өөрсдөө ингэж
айдгаа санах аваас хүүхэд маань яагаад айгаад байдгийг
төвөггүй ойлгоно.

6-12 сар

Хүүхдийн айдаг зүйл нь үнэн хэрэг дээрээ байдаггүйг ухуулж
ойлгуулахад үнэхээр хэцүү байдаг. Тэд бодит болон хийсвэр
хоосон зүйлийн хоорондын ялгааг ухаарч ойлгодоггүй.
Заримдаа түүний орон доогуур, хувцасны шүүгээн дотор
шалгаж юу ч байхгүй байгааг түүнд харуулах нь гайгүй сайн
үр дүнд хүрдэг. Тэгээд сайтар ятгаж, хүүхэдтэйгээ хамт
хэсэг хугацаанд байвал хүүхэд айх зүйлгүй болохоо мэдэж,
тайвширч унтдаг.

14-18 нас
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Өгөгдсөн нөхцөл
Танай хүүхэд бөмбөгөөр тоглох дуртай гэж бодъё. Тэр бөмбөг
элдэн ойлгож, өнхрүүлж, дээр нь сууж, эсвэл шидэж харилцах
дуртай. Нэг өдөр та хоёр дэлгүүрт явж байгаад нэг гоё тод улаан
өнгөтэй, том бөмбөг харжээ. Гэтэл хүү тань тэр бөмбөгийг шууд
лангуун дээрээс нь авснаа гүйгээд явчихлаа. Танд тэр үед тэр
бөмбөгийг авахад хүрэлцэх хэмжээний мөнгө байгаагүй байж л
дээ. Тиймээс та хүүгийнхээ хойноос гүйн очиж бөмбөгийг буцааж
тавиур дээр нь тавь гэж хэллээ. Хүү ч дуу хадаан уйлж, газарт унан
тийчилж гарлаа.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?
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1.

Хүүдээ биеэ зөв авч явах хэрэгтэйг ойлгуулахын тулд
хонгон дээр нь нэг сайн алгадна.

2.

Хэрвээ ингэж аашилж аяглавал хэн ч түүнд дуртай, хайртай
байхгүй гэж түүнд хэлнэ.

3.

Түүний бөмбөгөөр тоглох үнэхээр дуртайг мэднэ, тэгээд
энэ бөмбөг бол ёстой гоё бөмбөг байна гэдгийг ойлгож
байгаагаа түүнд хэлнэ. Харин энэ удаад танд энэ бөмбөгийг
худалдаж авах мөнгө алга гэдгийг бас хэлнэ. Хүүгийнхээ
гомдож, уцаарлаж байгааг ойлгож байна гэдгээ хэлнэ.
Тэгээд гадаа гарч, хүүгээ тайвширтал хажууд нь байна.
Дараа нь түүнтэй уур хүрэх, гомдмоор санагдах гэж юу
байдаг тухай ярилцана. Хэрэв мөнгө хүрэхгүй байгаа бол
ямар нэгэн юмыг худалдан авч болдоггүйг тайлбарлаж
өгнө. Түүний анхаарлыг өөр зүйлд хандуулж, төлөвлөж
байсан зүйлээ үргэлжлүүлэн хийхээр цааш хөдөлнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
6-12 сар

Энэ нөхцөл байдалд тохирох ямар холын зорилго танд байгаа
билээ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Хүүхдээ алгадна.

2.

Ингэж аашилж аяглавал
хайрлахгүй гэж хэлнэ.

3.

Түүний мэдрэмжийг ойлгож хүлээж авна,
яагаад энэ удаад бөмбөгийг худалдаж авч
чадахгүй байгааг тайлбарлана, түүнд төрсөн
мэдрэмжийн талаар ярилцана, тохиолдсон
нөхцөл байдлаас хүүхдээ холдуулан гаргана,
түүнтэй хамт байна, анхаарлыг нь өөр зүйлд
хандуулаад цааш явна.

хэн

ч

3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах үйлдлүүдийн аль нь танд холын зорилгоо биелүүлэхэд
тань туслах вэ?

түүнийг

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

221

БҮЛЭГ 5

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

222

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

1

2

3

1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Зарим хүүхэд яагаад уурлахдаа байдгаараа орилж, тийчилдэг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу
мэддэгээ дахин санаад таны хүүхдийн нас, хөгжлийн
түвшинд илүүтэй тохирсон шийдэл аль болохыг
сонгоно уу.
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1.

Хүүхдээ алгадна

2.

Ингэж аашилж аяглавал хэн ч түүнийг
хайрлахгүй гэж хэлнэ.

3.

Түүний мэдрэмжийг ойлгож хүлээж авна,
яагаад энэ удаад бөмбөгийг худалдаж авч
чадахгүй байгааг тайлбарлана, түүнд төрсөн
мэдрэмжийн талаар ярилцана, тохиолдсон
нөхцөл байдлаас хүүхдээ холдуулан
гаргана, түүнтэй хамт байна, анхаарлыг нь
өөр зүйлдхандуулаад цааш явна.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

2-3 нас

Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол баяр хүргэе!

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн тухай сайн тунгаасан тул аль хариултыг сонгох нь зөв
гэж бодож байна вэ?

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Нэмэлт мэдээлэл
Хүүхэд яагаад уурлахдаа байдгаараа орилж, тийчилдэг вэ?
Хүүхдээ энд тэнд маш их уурлаж, уйлж бархирч тийчлэхэд
зарим үед эцэг эхчүүд ичиж зовсондоо, эсвэл хүүхдээ захирч
чаддаг байх ёстой гэж боддог учир уурлаж бухимддаг.
Таны хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаа тань бусад хүмүүсийн
юу гэж бодохоос илүү чухал гэдгийг санаж явах хэрэгтэй. Хэрвээ
хүүхэд тань олон нийтийн газарт уурлаж, уйлж бархирвал та
өөрийн холын зорилгодоо хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж, түүнд
зөөлөн аядуу хандаж, учир байдлыг тайлбарлаж өгөх зарчмыг
юуны түрүүнд баримтлах хэрэгтэй. Бусад хүмүүс юу гэж бодох
нь хамаагүй, өөрийнхөө хийх ёстойг хийгээрэй.
Хэн нэгний багтартлаа уурлаж байгааг дарах нь их шуургыг
дарахтай адил хэрэг. Үүнийг та ч, өөр хэн ч хийж чадахгүй.
Бидний яагаад зөвшөөрөхгүй байгааг хүүхэд ойлгохгүй, бас
тэрээр өөрийн уур хилэнгээ хэрхэн дарахаа мэддэггүй учраас
л тэр ингэж уйлж бархирч байгаа юм. Энэ нь түүний их уурлаж
бухимдаж байгаагаа эцэг эхдээ ойлгуулж байгаа арга юм.
Хэрэв та энэ үед нь түүнийг загнаж эсвэл зодвол, хүүхэд бүр их
бухимдана. Мөн тэрээр их айж түүнийг та буруугаар ойлгосон
гэж бодно.
Энэ үед таны хийж чадах хамгийн зөв зүйл бол хүлээцтэй
байх. Хүүхдийнхээ хажууд байж түүний уур хилэнгийн шуурга
өөрөө аяндаа намдтал хүлээж, аюулгүй байгаа гэдгийг
мэдрүүлээрэй. Заримдаа хүүхдээ тэвэрч аятайхан аргадвал
хүүхэд тайвширдаг.
Хүүхдийнхээ уурыг намдахаар түүнтэй хамт сууж, сая чухам
юу болоод өнгөрсөн тухай ярилцаарай. Хүүхэд ямар зүйл
мэдэрсэн, энэ мэдрэмжийг юу гэж нэрлэдэг, ийм мэдрэмж
ямар хүчтэй болох тухай энэ боломжийг ашиглан түүнд зааж
өгөөрэй. Мөн яагаад түүнд “Үгүй” гэж хэлсэн, яагаад уурласныг
нь ч бас ойлгож байгаагаа хүүхдэдээ хэлэх хэрэгтэй. Түүнд
уурласан үедээ та өөрийгөө хэрхэн тайвшруулдаг тухайгаа
хэлж өгөхөө мартуузай. Бас түүнийг аз жаргалтай инээж
байсан ч, уурлаж уцаарлан муухай аашилж байсан ч түүнд их
хайртай хэвээрээ байдгаа заавал хэлнэ шүү. Энэ бүхний эцэст
хүүхдээ дагуулан цааш явна даа.
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3 - 5 насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

2-3 нас

Галын өрөөний аяганы шүүгээг охин тань онгойлгож байгаад дотор
нь байсан бүхнийг гаргажээ. Заримыг нь овоолж тавиад, заримыг
газарт унагаажээ. Мэдээж зарим аяга шаазан унаж, эмтэрч
хагарсан байна.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

Эмх замбараа алдуулсных нь төлөө түүнийг алгадна

3.

Гаргасан юмыг эргүүлж далд хийхэд түүнийг оролцуулна.
Түүний эвдэлж хагалсан зүйлийг эргүүлж засахыг хамт
оролдоно. Зарим юмыг унагаавал эвдэрч хагардаг
болохыг тайлбарлан хэлнэ. Дахиад ийм явдал болохыг
та хүсэхгүй байгаагаа хэлнэ. Ямар эвдэрч хагардаггүй
өөр зүйлээр тоглож болохыг түүнд харуулна. Гал тогооны
өрөөнийхөө эд зүйлийг түүний гар хүрэхээргүй газарт,
харин эвдэрч хагардаггүй зүйлсийг арай нам газарт
тавина.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Охиноо хийсэн хэргийнх нь төлөө шийтгэж, тоглоомыг нь
хурааж авна.

3-5 нас

1.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах

Энэ нөхцөл байдалд тохирох ямар холын зорилго танд байгаа вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Дараах хариултуудын аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Тоглоомыг нь хурааж авна.

2.

Алгадна

3.

Эвдэлж хагалсан зүйлийг эргүүлж засахад
оролцуулна. Аюул, осолтой зүйл гэж юу
болохыг тайлбарлана. Түүнд өөр юугаар
тоглож болохыг зааж өгнө. Хагарч гэмтэхэд
зүйлийг хүүхдийн гар хүрэхээргүй газарт,
харин эвдэрч хагардаггүй зүйлийг хүүхэд
авч болохоор нам газарт тавьж янзална

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2-р алхам- Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Анхаарал, энэрлийг харуулна
3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх

1

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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2

3

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

6-12 сар

Хүүхэд яагаад таны буюу болохгүй эд зүйлээр тоглох дуртай
байдаг вэ?

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

2.

Алгадна

3.

Эвдэлж хагалсан зүйлийг эргүүлж засахад
оролцуулна. Аюул, осолтой зүйл гэж юу
болохыг тайлбарлана. Түүнд өөр юугаар
тоглож болохыг зааж өгнө. Хагарч гэмтэх
эд зүйлийг хүүхдийн гар хүрэхээргүй газарт,
харин эвдэрч хагардаггүй зүйлийг хүүхэд авч
болохоор нам газарт тавьж янзална

10-13 нас

Тоглоомыг нь хурааж авна.

5-9 нас

1.

3-5 нас

Одоо үйлдэл тус бүрийг хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн
талаар юу мэддэгтээ тулгуурлан шинжилнэ үү.
Хүүхдийн тань нас, хөгжлийн түвшинд илүүтэй
тохирсон шийдэл аль вэ? (хэдэн ч хариулт байж
болно)

2-3 нас

............................................................................................................................

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн мэдэх болсон тул аль хариултыг зөв гэж
сонгох вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол та маш сайн байна!
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

Нэмэлт мэдээлэл

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Хүүхдийг алгадах /цохих/гар хүрэх/зодох тухайд

Уурласан үедээ хүн цохиж, зодох нь энгийн үзэгдэл
Хүүхдийг асран хамгаалах ёстой хүн нь түүнийг зодож
цохиж болно

Орон гэр нь түүний хувьд ертөнцийг танин мэдэх,
суралцахад аюулгүй орчин биш
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14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

10-13 нас

Хүүхэд зодох нь бидний түүнтэй харилцах харилцаанд сэв
суулгадаг. Зодуур нь түүнд зөв шийдвэр гаргахад нь хэрэгтэй
ямар ч мэдээлэл өгдөггүй. Мөн хүүхдийг зодсоноороо бид
түүний биднийг хүндэтгэх сэтгэлийг нэмэгдүүлдэггүй, харин ч
эсрэгээрээ үгүй хийдэг.

5-9 нас

Зодуулж цохиулах нь том хүнд, бүр өөрт тань ямар байхыг
бодоорой. Биднийг хэн нэгэн цохиод авбал сайхан санагддаггүй
биз дээ. Басамжлуулж доромжлууллаа л гэж боддог шүү
дээ. Биднийг цохисон тэр этгээдийн санаанд тохирч түүнийг
баярлуулахын тулд бид идэвх санаачилгатай болдог уу? Харин
ч эсрэгээр бидний уур хүрдэг, эсвэл айдаг шүү дээ. Заримдаа
бүр өшөөгөө авмаар санагддаг.

3-5 нас

Бид хүүхдээ нас биед хүртэл нь хүмүүжүүлэх явцад чухам юуг
зааж сургахыг хүсэж байгаагаа цаг үргэлж бодож санаж байх
ёстой. Хэрвээ бид түүнд хүчирхийлэл хэрэглэлгүй амьдрахыг
зааж өгөх гэж байгаа бол өөрсдөө хүчирхийллийг хэрэглэхгүй
байх ёстой. Хэрвээ түүнд аюулгүй, амар тайван амьдрахыг
заах гэж байгаа бол ийм орчныг яаж бүрдүүлэхийг зааж сургаж,
тайлбарлаж үзүүлэх хэрэгтэй.

2-3 нас

Хүүхэд эцэг эхдээ тэд аливааг зааж сургадаг, тусалж
дэмждэг хүн шүү гэж итгэхээсээ илүүтэй тэднээс айж
эмээж байх ёстой

1-2 нас

Зодож цохих нь харилцааны чухал хэрэгсэл

6-12 сар

Зарим эцэг эх хүүхдийн гарыг цохиод авах, хонгон дээр
нь алгадах, ямар нэгэн зүйлээр цохих болон зодох зэрэг нь
хүүхдэд тодорхой үр дүнтэй сургамж өгдөг гэж үздэг. Үнэндээ
бие махбодын ийм шийтгэл нь дор дурдсан сөрөг зүйлийг л
хүүхдэд сургадаг байна. Үүнд:

БҮЛЭГ 5
Өгөгдсөн нөхцөл
Та ажилдаа явахаар зэхэж байлаа. Энэ үед хүүхэд тань дуртай
тоглоомоороо амгалан тайван тоглож байлаа. Та ажилдаа явах
замаараа хүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэж өгөх ёстой. Явах цаг болсныг
хүүдээ хэлэхэд тэрээр тоглоомоороо тоглосон хэвээр байна. Та
дахин сануулан хэлсэн ч тэр тоглосоор л байлаа.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?
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1.

Одоо л хамт явахгүй бол түүнийг орхиод явлаа гэж хэлнэ.

2.

Хүүгээ чирч, хүчээр авч явна.

3.

Хүүдээ хаашаа явах гэж байгаа, яагаад явах хэрэгтэйг
сайтар тайлбарлаж өгнө. Түүнд 5 минутын дараа
гэхэд явахад бэлэн болсон байна шүү гээд сэрүүлэг
тавина. Сэрүүлэг дуугарахад явах ёстой тул тоглоомоо
дуусгаарай гэж хэлнэ. Гэртээ орой эргэж ирээд тоглоомоо
үргэлжлүүлэн тоглож болно гэдгийг түүнд сануулна.
Тэгээд цаг болоход 2 минут үлдэх үед түүнд цаг дөхөж
байгааг дахин нэг сануулаад гутал хувцсаа уралдаж
өмсье гэнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
6-12 сар

Энэ нөхцөл байдалд тохирох ямар холын зорилго танд байгаа вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Хүчээр чирч авч гарна.

3.

Хаашаа, яагаад явах гэж байгаагаа
тайлбарлана, явах цагийг анхааруулах
сэрүүлэг тавина, явах цаг болохоос
өмнөхөн түүнд цагийн баримжааг сануулж
бэлдэх цаг өгнө, түүний хийж буй зүйлийг
хүндэтгэн үзэж байгаагаа түүнд хэлж
ойлгуулна, гадагшаа гарахыг хөгжилтэй
тэмцээн хэлбэрээр сонирхолтой болгоно.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Түүнийг орхиод явлаа гэж айлгана.

3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах хариултын аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань туслах
вэ?

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

1

2

3

1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Хүүхэд яагаад тоглож наадахаа болих дургүй байдаг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар
юу мэддэгээ эргэн санана уу. Хүүхдийн тань нас,
хөгжлийн түвшинд илүүтэй тохирсон шийдэл аль
вэ?(хэдэн ч хариулт сонгож болно)
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1.

Түүнийг орхиод явлаа гэж айлгана.

2.

Хүчээр чирч авч гарна.

3.

Хаашаа, яагаад явах гэж байгаагаа
тайлбарлана, явах цагийг анхааруулах
сэрүүлэг тавина, явах цаг болохоос өмнөхөн
түүнд цагийн баримжааг сануулж бэлдэх цаг
өгнө, түүний хийж буй зүйлийг хүндэтгэн үзэж
байгаагаа түүнд хэлж ойлгуулна, гадагшаа
гарахыг хөгжилтэй тэмцээн хэлбэрээр
сонирхолтой болгоно.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн тухай сайн тунгаан эргэцүүлсэн тул аль хариултыг сонгох
нь зөв гэж бодож байна вэ?

Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол та маш сайн ойлгожээ.
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Нэмэлт мэдээлэл
Хүүхэд шилжилтийг хэрхэн хүлээн авдаг тухай
Хийж байгаа зүйлээ больж, өөр юм хийх нь бага насны ихэнх
хүүхдэд хүндрэлтэй байдаг. Шилжилт/өөрчлөлт нь тэдэнд
төвөгтэй санагддаг. Хийж буй зүйлээ үргэлжлүүлэн хийж чадах
эсэх, мөн дараа нь юу болох тухай тэд ямар ч төсөөлөлгүй
байдаг. Нэг зүйлийг орхиж нөгөөг хийх талаар илүү туршлага
хуримтлуулсныхаа дараа л тэд ийм шилжилтийг хийж чаддаг
болно.
Эцэг эхчүүд иймэрхүү тохиолдолд хүүхдээ сайн бэлтгэх
замаар энэ шилжилтийг хялбар болгож чадна. Түүнд ямар
төлөвлөгөөтэй байгаагаа урьдчилан хэлнэ. Жишээ нь, та
явахаасаа арваад минутын өмнө удахгүй хаашаа, ямар
учраас явах гэж байгаагаа хэлээрэй. Бас удахгүй эргээд ирнэ
гэдгээ ч хэлэх хэрэгтэй. Дараа нь явахаасаа 5 минутын өмнө
түүнд мөдхөн хөдлөх хэрэгтэй бас хаашаа явах гэж байгаагаа
дахин нэг сануулаарай. Хүүхдэдээ явах бэлтгэлээ хангахад нь
бас туслаарай.
Иймэрхүү шилжилт өөрчлөлтийг тоглоомын журмаар,
тухайлбал уралдаан зохиох, малгайгаа буруу харуулж өмсөх
зэрэг хүүхдийнхээ анхаарлыг одоо хийж байгаа зүйлээс нь
сатааруулах ямар нэгэн аргаар хийвэл танд ч хүүхдэд ч илүү
хялбар байх болно. Ингэж энэхүү шилжилтийг тоглоомын
хэлбэртэй болгон хөгжөөнтэй хийвэл хүүхэд анхаарлаа өөр
зүйлд шилжүүлж сурахад хамаагүй хөнгөн хялбар байх болно.
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Өгөгдсөн нөхцөл

6-12 сар
1-2 нас

Та оройн хоолоо бэлтгэж байхдаа тун их ядарсан байлаа.
Хоолонд орох зүйлийг бүгдийг нь бэлтгээд тавьчихсан, одоо
зөвхөн нийлүүлээд хуурах л дутуу байлаа. Энэ үед хүүхэд тань “Би
тусалъя” гэлээ. Гэтэл та өөрөө хийхийг илүүд үзнэ. Учир нь охин
тань удаан хийхээс гадна бүх сав суулгыг завааруулна гэдгийг
та мэдэж байгаа. Та охиныхоо өөрт тань туслах гэсэн сэтгэлийг
дэмжиж хүлээж авсангүй. Гэвч охин тань дахин дахин танаас
гуйгаад, салах шинж ер алга.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

Чи надад саад болж байна. Бас бүдүүлэг зан гаргаж,
үгэнд орохгүй байна гэж хэлнэ.

3.

Түүнд өөрийнхөө юу хийж байгааг тайлбарлаж хэлээд,
хоолонд орж буй бүтээгдэхүүний нэрийг хэлж өгнө.
Түүний хэр чадалд нь тохирох ямар нэгэн ажил олж
өгөөд яаж хийхийг нь заана. Дараа нь түүнд бие дааж
хийх боломж олгож, тусламж хэрэгтэй бол хэлээрэй гэнэ.
Түүнийг өөртөө тусалсанд баярлаж буйгаа илэрхийлнэ.
Хэрвээ дахин танд туслах гээд байвал дээрх арга замыг
дахин ашиглана.

5-9 нас

2.

3-5 нас

Охиндоо одоохондоо хэтэрхий жаахан байгаа учраас
танд тусалж чадахгүй, харин ч заваараад дараа нь
цэвэрлэх бөөн ажил гарна гэж хэлнэ.

2-3 нас

1.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байгаа
вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах хариултуудын аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?

242

1.

Хэтэрхий жаахан учраас танд тусалж
чадахгүй гэж хэлнэ.

2.

Бүдүүлэг, муухай загнаж байна гэж хэлнэ.

3.

Юу хийж байгааг тайлбарлаж, яаж хийхийг
нь зааж харуулна. Түүнийг хийж чадна
гэдгийг нь үзүүлнэ. Хүүхдээ дэмжиж, түүний
тус дэм оролцоог үнэлнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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2

3

Жаахан хүүхэд яагаад эцэг, эхдээ туслахыг хүсдэг вэ?

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
2-3 нас

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

танд

тусалж

2.

Бүдүүлэг, муухай загнаж байна гэж хэлнэ.

3.

Юу хийж байгааг тайлбарлаж, яаж хийхийг
нь зааж харуулна. Түүнийг хийж чадна
гэдгийг өөрөөрнь үзүүлнэ. Хүүхдээ дэмжиж,
түүний тус дэм, оролцоог үнэлнэ.

10-13 нас

Хэтэрхий жаахан учраас
чадахгүй гэж хэлнэ.

5-9 нас

1.

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгээ эргэцүүлж
хүүхдийн тань нас, хөгжлийн байдалд илүүтэй тохирсон шийдэл
аль болохыг сонгоно уу.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн онцлогийн талаар сайн бодсон тул аль хариултыг зөв
гэж бодож байна вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол та маш сайн ойлгожээ.
Баяр хүргэе!
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Нэмэлт мэдээлэл

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Шүүмжлэхийн тухай

Эцэг эх нь хүүхдийнхээ өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг
сайжруулахын тулд олон зүйлийг хийх болно. Үүнд:

Хүүхдийнхээ эцэг эхдээ туслах гэсэн хүсэл эрмэлзлийг
дэмжих

Түүнийг онцгой чухал хүн гэдэг талаар хэлж болох
бүхнийг хүүхдэд хэлж байх

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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14-18 нас

Хүн бүр урамшуулалд дуртай бадаг. Шүүмжлэхийн оронд
хүүхдээ урмаар тэтгэвэл түүнд гайхамшигтай сайхнаар
нөлөөлөх болно.

10-13 нас

Хүүхдээ
алдаа
гаргасан
тохиолдолд
түүнийг
тайвшруулж, уг зүйлийг хийж дуусгах, дахин дахин
оролдож хичээхийг нь дэмжих

5-9 нас

Хүүхдийнхээ оролдлого, чармайлтыг хэдийгээр төгс
төгөлдөр биш болохыг мэдэж байсан ч хүлээн зөвшөөрөх

3-5 нас

Өөртөө итгэх итгэл өндөртэй хүүхэд ямар нэгэн зүйлийг хийх
хүсэл сонирхол ихтэй байдаг тул бусад хүүхдээс илүүтэйгээр
амжилтад хүрдэг. Ямар нэгэн алдаа гаргасан ч даван туулах
чадвар сайтайгаа өөрөө мэдэрдэг учир ийм хүүхэд илүү баяр
баясгалантай байдаг. Тэд эцэг эхээ өөрт нь итгэдэг гэдгийг
мэддэг тул тэдэнтэйгээ ойр дотно харилцаатай байдаг.

2-3 нас

Хүүхэд цаг үргэлжид алив зүйлд суралцаж байдаг. Тэдний
мэдлэг, чадварын эх үүсвэрийг бид анх хэрхэн тавьснаас
түүний амжилт, бүтээл хамаарч байдаг. Тэдэнд бидний
урамшуулал, туслалцаа маш их хэрэгтэй байдаг юм шүү.

1-2 нас

Хэрвээ тэрээр өөрийгөө муу, амжилт олохгүй гэж нэгэнтээ
бодвол цаашид муу болгоныг хийх төлөвтэй болдог. Хэрвээ
тэд өөрсдийгөө ямар ч чадваргүй гээд итгэчихвэл шинээр ямар
нэгэн зүйл сурах хүсэлгүй болдог.

6-12 сар

Зарим үед эцэг эх, хүүхдээ эв дүйгүй, сахилгагүй, эсвэл юу
ч хийж чаддаггүй гэх мэтийн үгээр шүүмжлэн түүний алдааг
засаж залруулахаар оролддог. Иймэрхүү шүүмжлэл сонссон
хүүхдэд энэ нь түүнийг огт хүн гэж тоож үзэхгүй байгаа юм шиг
санагддаг бөгөөд хийж буй зүйл нь ямар ч амжилтад хүрэх
аргагүй мэт сэтгэгдэл төрдөг.

БҮЛЭГ 5
Өгөгдсөн нөхцөл
Та хашаан дотроо ямар нэгэн юм хийж байна. Хүүхэд тань таны
ойролцоо бөмбөгөөр тоглож байна. Гэнэтхэн түүний бөмбөг замын
хажуу руу өнхөрчхөв. Гэтэл яг тэр үед нэг машин ирж явав. Харин
хүүхэд тань бөмбөгнийхөө хайнаас зам руу гүйлээ.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?
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1.

Хүүдээ дахин ийм хэрэг хэзээ ч хийж болохгүйг
ойлгуулахын тулд чанга алгадна.

2.

Түүнийг ингэсний төлөө хоёр долоо хоногийн турш гадаа
гаргахгүй гэж анхааруулна.

3.

Түүнд өөрийнхөө ямар их айсныг хэлж, айж сандарсан
байдлаа харуулна. Машин түүнийг гэмтээж болох
байсныг тайлбарлан хэлнэ. Машин ямар хатуу болохыг
түүнд үзүүлж гарыг нь хүргэж мэдрүүлнэ. Түүнтэй хамт
суугаад машин ямар хурдан давхидаг болохыг харна.
Түүнийг машины урд талын суудалд суулгаж, жолооч
хүнд зам дээр гүйж яваа хүүхдийг олж харахад хичнээн
хэцүү байдгийг харуулна. Машин зам руу орохоосоо
өмнө зогсож, хоёр тийшээ харж, машин ирж яваа эсэхийг
шалгаж харах, сонсох хэрэгтэйг зааж өгөн, хэд хэдэн
удаа хамтдаа хийнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
6-12 сар

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................

2.

Түүнийг хоёр долоо хоногийн турш гадаа
гаргахгүй гэж хэлнэ.

3.

Түүнд өөрийнхөө айсныг харуулж, яагаад
айснаа тайлбарлан хэлнэ. Машин яагаад
аюултай болохыг зааж өгнө. Замын
хөдөлгөөнд оролцохдоо аюулгүй байдлыг
хэрхэн хангахыг зааж өгнө.

5-9 нас

Хүүхдээ алгадна.
3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

250

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

1

2

3

1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Яагаад бага насны хүүхэд машин зам руу анхаарал болгоомжгүй
гүйж ордог вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгээ эргэн
санаж, хүүхдийнхээ насны онцлогт тохирсон шийдлийг сонгоно уу.
(хэдийг ч сонгож болно)
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1.

Хүүхдээ алгадна.

2.

Түүнийг хоёр долоо хоногийн турш гадаа
гаргахгүй гэж хэлнэ.

3.

Түүнд өөрийнхөө айсныг харуулж, яагаад
айснаа тайлбарлан хэлнэ. Машин яагаад
аюултай болохыг зааж өгнө. Замын
хөдөлгөөнд оролцохдоо аюулгүй байдлыг
хэрхэн хангахыг зааж өгнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн эргэцүүлсэн тул аль хариултыг сонгох нь
зөв гэж бодож байна вэ?

Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол та маш сайн байна.
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-9 насны хүүхэд
6-12 сар

Өгөгдсөн нөхцөл

3.

Хичээл дээрээ анхааралтай байх нь яагаад чухал
болохыг тайлбарлана. Ингэх нь түүнд заримдаа хэцүү
байдгийг ойлгож байгаагаа ч түүнд хэлнэ. Ийм үедээ
яаж болохыг түүнээс асууна. Хүүхдийн тань зан төлөв
болон сургуулийн зарчим хоорондын зохицлыг хэрхэн
сайжруулж болох талаар багштай уулзаж зөвлөлдөн,
төлөвлөгөө гаргана.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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14-18 нас

Хүүдээ багш яагаад түүний талаар гомдоллож байгааг
тайлбарлан ярина. Түүнд хайртай гэдгээ хэлнэ. Бас
түүнд хичээл дээрээ илүү их анхааралтай байхыг сурах
тал дээр туслах хүсэлтэй байгаагаа хэлнэ. Сургууль дээр
ямархуу байдгийг нь түүнээс асууж, санаа бодлыг нь
сонсоно. Сургууль дээр нь түүний анхаарлыг сарниулж,
санаа сэтгэлийг нь түгшээдэг зүйл байдаг эсэхийг нь олж
мэднэ.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Багшид нь миний хүү сахилгагүйтээд байвал алгадаж
бай гэж хэлнэ.

3-5 нас

1.

2-3 нас

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

1-2 нас

Хүүхэд тань сургуульд ороод 4 сар болж байна. Өнөөдөр та
багшаас нь хүүгийнхээ сурлага сайнгүй байгаа тухай бичиг хүлээж
авчээ. Тэр анхааралтай тогтвортой сууж чаддаггүй, хичээл дээр
бусад хүүхэдтэй ярьж үймүүлдэг, өгсөн даалгаврыг маш удаан
хийдэг гэжээ.

БҮЛЭГ 5

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаатай ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Холын зорилгоо биелүүлэхэд тань туслах үйлдлүүдийг сонгоно уу.
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1.

Багшид нь хүүгээ алгадаж бай гэж хэлнэ.

2.

Сургууль дээр ямар байх ёстойг түүнд
тайлбарлаж, санаа бодлыг нь сонсоно.

3.

Тайлбарлана, ойлгоно, сонсоно, багштай нь
уулзаж зөвлөлдөнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

1

2

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

3
1-2 нас

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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2

3

Яагаад бага ангийн хүүхдүүд хичээл дээрээ анхааралтай сууж
чаддаггүй вэ?

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
3-5 нас

Сургуулийн бага ангийн насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн
талаар бодож эргэцүүлээд, онцлогт нь тохирсон шийдлийг сонгоно
уу.

5-9 нас

1.

Багшид нь хүүгээ алгадаж бай гэж хэлнэ.

2.

Сургууль дээр ямар байх ёстойг
тайлбарлаж, санаа бодлыг нь сонсоно.

3.

Тайлбарлана, ойлгоно, сонсоно, багштай нь
уулзаж зөвлөлдөнө.

түүнд
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар дахин нэг эргэцүүлсэн тул аль үйлдлийг зөв гэж
бодож байна вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 2 ба 3-ыг сонгосон бол их сайн байна!

Хүүхэд сургууль дээрээ хүний эрхэм чанарыг хүндэтгэсэн
орчинд сурч, хүмүүжих эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 28-р зүйл
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Өгөгдсөн нөхцөл

Хүн зодох гэдэг нь манай гэр бүлд байж болохгүй зүйл
гэдгийг хэлнэ. Зодуулж цохиулбал өвддөг гэдгийг хэлж
өгнө. Хүсэж байгаа зүйлээ авахын тулд бусдаас эелдгээр
гуйх хэрэгтэй гэдгийг жишээлэн харуулна. Хэрвээ гуйлтыг
нь нөгөө хүн зөвшөөрөхгүй байвал өөр арга хэрэглэж
болно гэдгийг бас жишээгээр үзүүлнэ. Түүнийг тоглоомон
морийг өгөхийг эелдгээр гуйлгаж сургана. Харилцааны
ийм хэлбэрийг сурах гэж мэрийж байгааг нь урамшуулан
магтана.

3.

Хүнд зодуулж цохиулахаар ямар байдгийг мэдрүүлэхийн
тулд хүүхдээ алгадаад авна.

5-9 нас

2.

3-5 нас

Бүх тоглоомыг нь хурааж аваад, хэрвээ эв найртай
тоглож чадахгүй байгаа бол огт тоглож хэрэггүй гэж
хэлнэ. Найзыг нь гэр лүү нь явуулна.
2-3 нас

1.

1-2 нас

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

6-12 сар

Таны охин найзтайгаа амьтны дүрстэй тоглоомоороо тоглож байв.
Гэтэл түүнд ганцхан байдаг мориор хоёр найз хоёулаа тус тусдаа
тоглохыг хүсэв. Найз нь тэр морийг авах гэтэл танай охин түүнийг
цохиод, тоглоомоо булаагаад авчхав.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаатай ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Бүх тоглоомыг нь хурааж аваад, айлын
хүүхдийг гэр лүү нь явуулна.

2.

Гэр бүлийн баримталдаг дүрэм, журмыг
хэлж, зөв харилцааны тухай заан, дасгал
сургуулилт хийлгэнэ.

3.

Хүүхдээ алгадна.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

1

2

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

3
1-2 нас

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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2

3

Энэ насны хүүхэд яагаад заримдаа бусад хүүхдийг зоддог вэ?

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

2.

Гэр бүлийн баримталдаг дүрэм, журмыг
хэлж, зөв харилцааны тухай заан, дасгал
сургуулилт хийлгэнэ.

3.

Хүүхдээ алгадна.

10-13 нас

Бүх тоглоомыг нь хурааж аваад, айлын
хүүхдийг гэр лүү нь явуулна.
5-9 нас

1.

3-5 нас

Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгээ эргэн
санаж, хүүхдийн насны онцлогт нь тохирсон шийдэл аль болохыг
сонгоно уу.

2-3 нас

............................................................................................................................

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн бодсон тул аль хариултыг сонгох нь зөв гэж
үзэж байна вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 2-ыг сонгосон бол маш сайн байна!
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

10-13 насны хүүхэд
6-12 сар
1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлүүдийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?
Охиндоо хоолыг нь өгөлгүй зөнд нь орхино.

2.

Түүнийг ийм бүдүүлэг байгаагийнх нь төлөө алгадна.

3.

Түүнд ямар нэг юм тохиолдсоныг ойлгож байгаагаа
хэлнэ. Ээждээ энэ тухай ярихад бэлэн болсон цагт нь
түүнийг сонсож, түүнд туслахад бэлэн байна гэдгээ хэлнэ.
Хэрвээ охин юу тохиолдсоныг танд яривал тэвчээртэй
сонсоод, гарах арга замыг олоход нь тусална. Тэгээд
түүнийг тайвширсан хойно нь хүмүүс хэдийгээр их уурлаж
уцаарласан ч бие биедээ харилцан хүндэтгэлтэй хандах
ёстойг түүнд тайлбарлана. Өөрөө үлгэрлэн үзүүлнэ.

3-5 нас

1.

2-3 нас

Охин тань сургуулиасаа их л урам муутайхан иржээ. Тэр хэнтэй ч
ярихыг хүсэхгүй байгаа төдийгүй их ууртай байгаа нь түүний дуу
хоолой, үйл хөдлөлөөс илэрхий байлаа.

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаатай ямар холын зорилго танд байгаа
билээ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Охиндоо хоолыг нь өгөлгүй, өрөө рүү нь
явуулна

2.

Хацар дээр нь алгадна

3.

Түүний юу мэдэрч буйг ойлгож хүлээн авч,
түүнийг сонсож, тусална. Ямар ч тохиолдолд
хүмүүстэй хүндэтгэлтэй харилцаж байхын
чухлыг тайлбарлаж өгнө.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна

3-5 нас

Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ

10-13 нас

Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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2

3

Энэ насны хүүхэд яагаад муухай аашилдаг вэ?

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
2-3 нас

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

2.

Хацар дээр нь алгадна

3.

Түүний юу мэдэрч буйг ойлгож хүлээн авч,
түүнийг сонсож, тусална. Ямар ч тохиолдолд
хүмүүстэй хүндэтгэлтэй харилцаж байхын
чухлыг тайлбарлаж өгнө.

10-13 нас

Охиндоо хоолыг нь өгөлгүй, өрөө рүү нь
явуулна
5-9 нас

1.

3-5 нас

Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар юу мэддэгтээ
тулгуурлан дараах үйлдлүүдийг эргэцүүлнэ үү. Хүүхдийн нас,
хөгжлийн түвшинд илүүтэй тохирсон шийдэл аль нь вэ?

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх
Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн онцлогийн талаар сайн эргэцүүлсэн тул аль хариултыг
сонгох нь зөв гэж бодож байна вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та гурав дахь хариултыг сонгосон бол та маш сайн байна!
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Нэмэлт мэдээлэл

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Хүүхдийн уур уцаарын тухай
6-12 сар
1-2 нас

Хүүхэд энэ насандаа сурдаг нэг чухал зүйл бол сэтгэлийн
хөдлөлөө удирдан залж, илэрхийлэх явдал юм. Энэ нь маш
хэцүү “ажил” юм. Учир нь сэтгэлийн хөдөлгөөнөөсөө болж бид
заримдаа эрүүл саруул ухаанаар тунгаан бодож чадахгүйд
хүрдэг. Сэтгэл их хөдөлснөөс бодлогогүй зан гаргаж, энгийн
үедээ хэлэхгүй байсан үг хүртэл хэлж орхидог муу талтай.
Заримдаа бүр хийхгүй байсан үйлдлийг хүртэл хийчихсэн
байдаг.
Хүүхдийн хувьд сэтгэл хөдлөлөө ойлгож, удирдан залж,
улмаар зүй зохистойгоор илэрхийлж сурах нь хамгийн хүнд
сорилт даалгавар болдог.

10-13 нас

Сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс үүссэн “их шуурга” хэзээ нэгэн цагт
намддаг гэдгийг байнга санаж явах хэрэгтэй. Ийм “шуурга” бүр
таны хувьд хүүхдэдээ ямар нэгэн зүйлийг зөвөөр шийдвэрлэх
үлгэр жишээг үзүүлэх сайхан боломж юм шүү.

5-9 нас

“Шуурга” намдахад та хүүхэдтэйгээ тухайн асуудлын талаар
ярилцаж, тайван аргаар сэтгэлийн хөдөлгөөнөө илэрхийлж
болдгийг үлгэрлэн үзүүлнэ. Мөн уурлаж бухимдахад хүргэсэн
асуудлыг хэрхэн шийдэж болох тухай зааж зөвлөөрэй.

3-5 нас

Энэ л үед хүүхэд, эцэг эхийн хайр халамжинд айх аюулгүй
амгалан орчинд байгаагаа мэдэж байх хэрэгтэй. Хүүхэд ууртай
байх үед учир зүйг нь олох гэж тайван ярилцах боломжгүй юм.
Ийм үед та хажууд нь чимээгүй байж, хэрэгтэй үед нь туслахад
бэлэн гэдгээ ойлгуулах нь хамгийн оновчтой зүйл болно.

2-3 нас

Зарим үед хүүхдийн сэтгэл хөдлөл түүнийг “давж гардаг”.
Тэд бага байхдаа уйлж орилдог, тийчилдэг байсан бол арай
том болохоороо бөөн уур уцаар болдог. Эсвэл бүр сэтгэлийн
хөдлөлөө нуун, дотроо чив чимээгүй шаналан зовж мэднэ.
Ийм хүүхэд юу мэдэрч байгаагаа илэрхийлэн хэлэхээс ч айж
эмээдэг.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Өгөгдсөн нөхцөл
Танай хүү хамаг цагаа компьютер тоглоом тоглож өнгөрүүлдэг
болжээ. Үүнээс болоод та өдөр бүр түүнтэй тоглоомоо больж,
даалгавраа хий гэж муудалцах болов. Та түүнийг энэ тоглоомоос
өөр зүйл сонирхохоо болих вий гэж санаа зовниж байна.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?
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1.

Хичээлдээ онц/А авдаг болтлоо дахин хэзээ ч компьютер
тоглоом тоглохгүй шүү гэж хэлээд компьютероо салгана.

2.

Өөрт нь хэр их санаа зовж байгаагаа харуулахын тулд
түүнд уурлаж, хэрвээ номоо уншихгүй бол урж хаяна гэж
айлгана.

3.

Түүнтэй ярилцахын тулд тайван, боломжтой цаг сонгож
авна. Түүний компьютер тоглоомд их дуртай байгааг
нь мэдэж байгаагаа хэлнэ. Яагаад түүнийг ийм их цаг
хугацааг зөвхөн энэ тоглоомыг тоглоход зарцуулж
байгаад нь санаа зовж байгаагаа тайлбарлана. Ямар
тоглоомоор, хэдий хэрийн хугацаагаар өдөрт тоглож
болох талаар дүрэм журмыг боловсруулах санал тавина.
Ингээд 2 талаасаа хүлээн зөвшөөрсөн дүрмийг цаасан
дээр бичиж, компьютерын хажууд наана. Түүний энэ
дүрмээ мөрдөхөөр мэрийж байгааг нь сайшаан дэмжинэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
6-12 сар

Энэ нөхцөл байдалд хамаатай ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Уурлаж сүрдүүлнэ

3.

Сонирхлыг нь ойлгож байгаагаа хэлнэ,
мөнсанаа зовж байгаагаа тайлбарлана,
хамтдаа дүрэм гаргана, дүрмээ биелүүлж
байгааг нь магтана.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Компьютерыг унтрааж, тоглоом тоглохын
тулд хамгийн сайн дүн авдаг бол гэж
шаардана

3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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2

3

1

2

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3
1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах

2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхэд яагаад компьютер тоглоом тоглох дуртай байдаг
вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар бодоод хүүхдийн
насны онцлогт тохирсон шийдэл аль нь болохыг сонгоно уу?

278

1.

Компьютерыг унтрааж, тоглоом тоглохын тулд
хамгийн сайн дүн авдаг бол гэж шаардана

2.

Уурлаж сүрдүүлнэ

3.

Сонирхлыг нь ойлгож байгаагаа хэлнэ, мөн
санаа зовж байгаагаа тайлбарлана, хамтдаа
дүрэм гаргана, дүрмээ биелүүлж байгааг нь
магтана

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

2-3 нас

Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол та маш сайн байна!

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн тунгааж ажилласан тул аль хариултыг зөв
гэж бодож байна вэ?

3-5 нас
5-9 нас

		

10-13 нас
14-18 нас
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Өгөгдсөн нөхцөл
Танай хүүхэд маш “муухай үг”-ийг хээвнэг хэрэглэчихдэг нэг
хүүхэдтэй нийлээд байдаг болжээ. Та өөрийнхөө хүүхдэд
зөвшөөрөхийн аргагүй аймаар үгсийг тэр хүүхэд хэлж байхыг ч
сонсжээ. Гэтэл нэг өдөр танай хүүхэд тэр муухай үгийг хэлж байна.
Та үүнд маш ихээр бухимдана. Хүүдээ хэлж ярьж байгаа бүхнийг
хүү тань огт тоомсорлохгүй байгаа юм шиг санагдаж байна.
Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж бодож байна вэ? Яагаад ?
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1.

Энэ явдлыг үеийн нөхдийн зүгээс үзүүлж буй дарамт
шахалт, түүний биеэ ингэж авч яваа нь бусдад хэрхэн
нөлөөлөх болон хүүхдийн хувийн шийдвэр нь түүний
хувьд хамгийн гол зүйл болох талаар хүүтэйгээ тайван
ярилцах боломж болгон ашиглана.

2.

Дахин ийм үг хэрэглэхгүй байх, эцэг эхээ хүндэтгэх
хэрэгтэйг ойлгуулахын тулд түүний амыг алгадна.

3.

Бүтэн сарын турш хичээлээ тараад гадаа гарч тоглохыг
нь хориглоно бас тэр найзтайгаа дахин тоглож болохгүй
гэж хэлнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-р алхам - Холын зорилгоо санах

............................................................................................................................

6-12 сар

Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Үе тэнгийнхний дарамт шахалт, шийдвэр
гаргах талаар хүүтэйгээ ярилцана

2.

Ам руу нь алгадна

3.

Гадаа гарах, найзтайгаа уулзахыг хориглоно.

3-5 нас

1.

2-3 нас

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?

5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах
Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1
Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

1

2

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3
1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах

2-3 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

5-9 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхдүүд яагаад хараал хэлдэг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаар эргэцүүлж бодно
уу. Дараа нь хүүхдийн насны онцлогт тохирсон шийдэл аль болохыг
сонгоорой. (хэдийг ч сонгож болно шүү)
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1.

Үе тэнгийнхний дарамт шахалт, шийдвэр
гаргах талаар хүүтэйгээ ярилцана

2.

Ам руу нь алгадна

3.

Гадаа
гарах,
хориглоно.

найзтайгаа

уулзахыг

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх

1-2 нас

...............................................................................................................

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн эргэцүүлсэн тул аль хариултыг зөв гэж
бодож байна вэ?

Хэрэв та хариулт 1-ийг сонгосон бол та маш сайн байна шүү!
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

14-18 насны хүүхэд
6-12 сар
2-3 нас

Урьд танай хүүхэд таны зөвшөөрсөн хувцсыг өмсдөг, таны
зааснаар үсээ засуулдаг байв. Тэр үе тэнгийнхэнтэйгээ учраа сайн
ололцдог, найз нөхдийнхөө дунд нэр хүндтэй нэгэн байлаа. Гэтэл
гэнэтхэн нэг өдөр хүү тань хөмсгөө цоолон ээмэг зүүж, үсээ хэв
оруулан босгож, бүдүүлэг үг бүхий бичигтэй цамц өмссөн байв.

1-2 нас

Өгөгдсөн нөхцөл

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

Хүүгээ этгээд муухай харагдаж байна гэж хэлнэ. Мөн
гэрээсээ 14 хоногийн турш гарахыг хориглож шийтгэнэ.

3.

Түүнийг суулгаж байгаад үсийг нь тайрч, хөмсгөндөө
зүүсэн ээмгийг нь мулталж, жорлон руу хийж урсгана.

10-13 нас

2.

5-9 нас

Яагаад түүний энэ өөрчлөлтийн талаар сэтгэл зовниж
байгаагаа тайлбарлана. Ямар өөрчлөлтийг хүлээн
зөвшөөрч чадах тухайгаа түүнтэй ярилцана. Харин бусад
өөрчлөлтийг нь яагаад зөвшөөрч чадахгүй гэдгээ ч бас
тайлбарлана. Түүний өөрийнх нь үзэл бодлыг асууна.
Түүнтэй хамт бие биеийнхээ байр суурийг хүндэтгэсэн
шийдлийг гаргана.

3-5 нас

1.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Өөрийн сэтгэл зовниж байгаагаа
тайлбарлана, тал талаасаа буулт хийнэ

2.

Хорьж шийтгэнэ

3.

Үсийг нь тайрч, ээмгийг нь жорлон руу
хийж урсгана

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

Өсвөр насны хүүхэд яагаад гадаад төрхөө өөрчилдөг вэ?

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
2-3 нас

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

2.

Хорьж шийтгэнэ

3.

Үсийг нь тайрч, ээмгийг нь жорлон руу
хийж урсгана

10-13 нас

Өөрийн
сэтгэл
зовниж
байгаагаа
тайлбарлана, тал талаасаа буулт хийнэ

5-9 нас

1.

3-5 нас

Өсвөр насны хүүхдийн насны онцлогийн талаар юу мэддэгтээ
тулгуурлан дараах үйлдлүүдийг шинжилнэ үү. Хүүхдийн насны
онцлогт тохирсон шийдэл аль гэж бодож байна вэ?

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн бодсон тул аль хариултыг сонгох нь зөв гэж
сонгох вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 1-ийг сонгосон бол баяр хүргэе!

Хүүхэд гутаан доромжилсон аливаа шийтгэл
үйлдлээс хамгаалуулах эрхтэй
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 37-р зүйл
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Өгөгдсөн нөхцөл
14 настай хүү тань хичээлээ тарангуутаа гэртээ шууд ирж байх
дүрэмтэй байв. Хэдийгээр таныг гэртээ байхгүй байсан ч энэ
дүрмийг хүү тань ягштал баримталдаг байлаа. Гэтэл нэг өдөр найз
нь хичээлээ тараад гэртээ урьсанд хүү зөвшөөрчээ. Та тэр өдөр
гэртээ арай эртхэн иртэл хүү тань байсангүй. Таны санаа тун их
зовниж суутал тэрээр нэг их удалгүй орж ирэв.

6-12 сар

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

1-2 нас

Түүнд үүнээс хойш итгэж чадахгүй гэдгээ хэлнэ. Цаашид
гэртээ ирэнгүүтээ тан руу утасдаж бай гэж хүүдээ хэлнэ.
Ирэх нэг сарын турш хагас бүтэн сайн өдрөөр гадагшаа
гарах эрхийг нь хасна.

2-3 нас

2.

Түүнээс яагаад дүрэм зөрчсөнийг асууж, тайлбарыг нь
сонсоно. Тогтоосон дүрэм хүүгийн насанд тохирч байгаа
эсэхийг бодно. Тэгээд түүний хүсэл сонирхолд нийцсэн,
аюулгүй байдлыг нь ч хангаж чадах шинэ дүрмийг
хамтран гаргана.

3-5 нас

3.

Таны тогтоосон дүрмийг зөрчсөн тул түүнийг зодно.

5-9 нас

1.

10-13 нас
14-18 нас
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1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Хүүдээ итгэхгүй гэж хэлнэ, дүрмээ
чангална, түүнийг гэрийн хорионд
оруулна

2.

Дүрмээ эргэн харж, хоёулаа хүлээн
зөвшөөрсөн шинэ дүрмийг хамтдаа
гаргана

3.

Зодно

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

1

2

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

3
1-2 нас

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно

2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ

5-9 нас

Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

Энэ насны хүүхэд тогтсон дүрэм журмыг яагаад зөрчдөг вэ?

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
2-3 нас

............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

2.

Дүрмээ эргэн харж, хоёулаа хүлээн
зөвшөөрсөн шинэ дүрмийг хамтдаа
гаргана

3.

Зодно

10-13 нас

Хүүдээ итгэхгүй гэж хэлнэ, дүрмээ
чангална, түүнийг гэрийн хорионд
оруулна

5-9 нас

1.

3-5 нас

Өсвөр насны хүүхдийн насны онцлогийн талаар бодож, хүүгийн
насны онцлогт тохирсон шийдэл аль нь болохыг сонгоно уу?

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг
хэрэглэх
Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн бодсон тул аль хариултыг зөв гэж бодож
байна вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 2-ыг сонгосон бол та маш сайн байна!
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Өгөгдсөн нөхцөл

“Надад чиний аюулгүй байдал бол энэ хорвоо дээрх
хамгийн нандин чухал зүйл” гэдгийг хэлнэ. Таны
гаргасан бүх дүрэм журам бол та түүнд хайртай учраас,
бас түүний аюулгүй байдлыг хангах зорилготой гэдгийг
тайлбарлана. Түүний аюулгүй байдалтай холбоотой
асуудал дээр ямар ч буулт хийхгүй гэдгээ хэлнэ.
Түүнээс яагаад энэ дүрмийг зөрчсөн болон яагаад ээж,
аавдаа худал хэлсний учрыг асууна. Түүний тайлбар,
шалтгааныг сайтар сонсож ойлгохыг хичээнэ. Түүний
аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ түүнд бие даасан
байдлыг олгох өөр ямар арга зам байгаа тухай түүнтэй
ярилцана. Найз хүүтэй нь уулзаж, өөрийн гэр бүлийн
баримталдаг дүрмийг танилцуулж, яагаад ингэдэг учир
шалтгааныг тайлбарлаж өгнө. Үүнээс хойш охиныг нь
машиндаа суулгахгүй гэдэг амлалтыг хүүгээс авна.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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14-18 нас

3.

10-13 нас

Эцэг эхээ хуурах нь өөдгүй хэрэг, үүнээс хойш бидний
хоорондын харилцаа хэзээ ч урьдынх шигээ байж
чадахгүй боллоо гэж хэлнэ. Мөн гэрийн хорионд 2 сар
байлгана.

5-9 нас

2.

3-5 нас

Охиндоо дахин түүнд хэзээ ч итгэхгүй, түүнийг “урвасан”
мэт санагдаж байна гэж хэлнэ. Найз хөвгүүн нь түүнд
муугаар нөлөөлж байгаа тул түүнтэй уулзахаа боль гэж
хэлнэ.

2-3 нас

1.

1-2 нас

Энэ үед та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь хамгийн
зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

6-12 сар

15 настай охины тань үерхдэг хүү дөнгөж сая жолооны үнэмлэх
авчээ. Та охиндоо найз хүүгээ машин барих үед нь хажууд нь сууж
болохгүй гэж хэлжээ. Гэтэл нэг өдөр тэрээр охиныг тань зуслан руу
машинаараа хамт явахаар урьжээ. Харин охин танд хэлэхдээ бие
даалтаа хийхээр өөр нэг найзынхаа гэр лүү явлаа гэж хэлээд, найз
хөвгүүнийхээ машинд суун зуслан руу очиж, өдрийг өнгөрөөжээ. Та
охиноо худлаа ярьсныг олж мэдлээ.

БҮЛЭГ 5

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Охиндоо дахин хэзээ ч итгэхгүй гэдгээ
хэлж, найз хөвгүүнээс нь салгана.

2.

Хамгийн өөдгүй хэрэг хийснийг нь хэлж,
гэрийн хорионд оруулна.

3.

Яагаад
ийм
журам
гаргасныхаа
шалтгааныг тайлбарлаж өгнө. Түүний
яагаад худлаа хэлж, дүрэм зөрчсөн тухай
тайлбар, шалтгааныг сонсоно. Өөрийн
байр суурийг өөрчлөхгүй хатуу зогсоно.
Түүний аюулгүй байдлыг хангахын
зэрэгцээ биеэ даасан байдлыг олгох
арга замыг хамтдаа эрэлхийлнэ. Найз
хөвгүүнтэй нь уулзаж ярилцана

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5
Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

2

3

Өсвөр насны хүүхэд яагаад заримдаа тогтсон дүрэм, журмыг
зөрчиж, эцэг эхдээ худал хэлдэг вэ?

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................
1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2-3 нас

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

Охиндоо дахин хэзээ ч итгэхгүй гэдгээ хэлж, найз
хөвгүүнээс нь салгана.

2.

Хамгийн өөдгүй хэрэг хийснийг нь
хэлж, гэрийн хорионд оруулна.

3.

Яагаад ийм журам гаргасныхаа
шалтгааныг тайлбарлаж өгнө. Түүний
яагаад худлаа хэлж, дүрэм зөрчсөн
тухай тайлбар, шалтгааныг сонсоно.
Өөрийн байр суурийг өөрчлөхгүй хатуу
зогсоно. Түүний аюулгүй байдлыг
хангахын зэрэгцээ биеэ даасан
байдлыг олгох арга замыг хамтдаа
эрэлхийлнэ. Найз хөвгүүнтэй нь
уулзаж ярилцана

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

5-9 нас

1.

3-5 нас

Энэ насны хүүхдийн хөгжил, насны онцлогийн талаарх мэдлэгтээ
тулгуурлан, дараах үйлдлүүдийн аль нь хүүхдийн насны онцлогт
тохирохыг сонгоно уу.
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БҮЛЭГ 5

5-р алхам – Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн бодож, ажилласан тул аль хариултыг сонгох
вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол та маш сайн байна!
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Өгөгдсөн нөхцөл

1-2 нас

Та түүнийг нэгэн үдэшлэгт найзтайгаа хамт явсныг мэдэж байгаа
учраас маш их санаа зовж байна. Бас тэр үдэшлэгт таны мэдэхгүй
олон залуус очиж байгааг ч гадарлана. Тэнд хүүхдүүд архи,
согтууруулах ундаа хэрэглэж болохыг ч үгүйсгэх аргагүй.

6-12 сар

Та 17 настай охиндоо хагас бүтэн сайнд оройны 10 цагаас өмнө
гэртээ ирсэн байх ёстой гэж та хэлжээ. Гэвч одоо аль хэдийн 10.30
болчхоод байхад тэр ирээгүй л байна.

Охиноо ирэхээр та яах вэ? Дор өгөгдсөн хариу үйлдлийн аль нь
хамгийн зөв гэж та бодож байна вэ? Яагаад?

3.

Түүнд өөрийнхөө хичнээн их санаа зовсныг хэлнэ. Таны
хайрладаг хэн нэгэн аюулд өртөх вий гэж бодохоос
ямар хэцүү байсныг түүнд тайлбарлаж өгнө. Түүний
хийсэн үйлдэл нь ямар их эрсдэл дагуулж байсныг түүнд
тайлбарлаж өгнө. Тэрээр аюулгүй байдлаа хангаж,
цагтаа гэртээ ирж байх талаар юу хийж чадахыг асууна.
Зарим дүрмийг нь харилцан зөвшилцөж батална. Хэрвээ
энэ дүрмээ хоёр сарын туршид чанд мөрдөж чадвал
түүний гэртээ ирсэн байх ёстой цагийг өөрчилж болно
гэдгээ хэлнэ.

10-13 нас

Ийм үл тоомсорлосон хэрэг хийхийг нь тэвчихгүй гэдгээ
ойлгуулахын тулд хацар луу тасхийтэл алгадна.

5-9 нас

2.

3-5 нас

Түүнийг шийтгэж нэг бүтэн сарын турш гэрийн хорионд
оруулна. Дахин ийм хэрэг хийх юм бол гэртээ оруулахгүй
гэж хэлнэ.

2-3 нас

1.

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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БҮЛЭГ 5

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Дараах үйлдлүүдийн аль нь холын зорилгоо биелүүлэхэд тань
туслах вэ?
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1.

Түүнийг гэрийн хорионд оруулна, гэртээ
оруулахгүй гэж айлгана

2.

Алгадна

3.

Түүний хийсэн үйлдэл нь танд яаж
нөлөөлснийг, тэрээр өөрөө ямар эрсдэлд
ороод байсныг түүнд тайлбарлаж өгнө.
Түүнтэй хамтран дүрмээ шинэчилнэ.
Хэрвээ энэ дүрмээ чанд мөрдөж чадвал
түүнд илүү их эрх чөлөө олгоно гэж хэлнэ.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

2

3

1-2 нас

1

6-12 сар

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
2-3 нас

Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна

3-5 нас

Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ

5-9 нас

Хүүхэддээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

1
Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих
Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах
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2

3

Өсвөр насны хүүхэд яагаад өөрийгөө эрсдэлд оруулж, мөрдөх
ёстой дүрэм журмыг зөрчдөг вэ?

..........................................................................................................................
..

..........................................................................................................................
..

3-5 нас

..........................................................................................................................
..

2-3 нас

..........................................................................................................................
..

1-2 нас

..........................................................................................................................
..

6-12 сар

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх

2.

Алгадна

3.

Түүний хийсэн үйлдэл нь танд яаж
нөлөөлснийг, тэрээр өөрөө ямар
ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

14-18 нас

Түүнийг гэрийн хорионд оруулна, гэртээ
оруулахгүй гэж айлгана

10-13 нас

1.

5-9 нас

Хүүхдийн насны онцлогийн талаар юу мэддэгтээ
тулгуурлан дараах үйлдлүүдийг харьцуулна уу.
Хүүхдийн тань насны онцлогт тохирсон шийдэл
аль нь вэ? (хэдийг ч сонгож болно)
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эрсдэлд ороод байсныг түүнд тайлбарлаж өгнө. Түүнтэй
хамтран дүрмээ шинэчилнэ. Хэрвээ энэ дүрмээ чанд
мөрдөж чадвал түүнд илүү их эрх чөлөө олгоно гэж хэлнэ.

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх
Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн бодсон тул аль хариултыг зөв гэж сонгох вэ?
...............................................................................................................
Хэрэв та хариулт 3-ыг сонгосон бол сайн байна шүү!

Хүүхэд өөртэй нь хамаатай аливаа асуудлаар үзэл бодлоо
илэрхийлэх эрхтэй.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 12-р зүйл
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

6-12 сар

Өөр бусад нөхцөл байдалтай учирвал яах вэ?

Номын сүүлийн хэдэн хуудас бол шийдэхэд бэрх санагдсан
тохиолдлуудад хэрхэн зохистой арга хэмжээ авахад тань туслах
зорилготой юм.

2-3 нас

Өөрт тохиолдсон асуудлаа товч тодорхойлж бичээд алхам алхмаар
дасгал ажлыг хийнэ үү. Ингэснээрээ та тухайн нөхцөл байдалд яах
хэрэгтэй талаар олон шинэ зүйлийг бодож олох болно.

1-2 нас

Энэхүү гарын авлагад эцэг эхчүүдэд голчлон тулгардаг хүндрэлтэй
асуудлуудыг жишээ болгон оруулсан юм. Мэдээжийн хэрэг гэр
бүлийн амьдралд зөрчил үүсгэдэг өөр зөндөө олон бэрхшээлтэй
бид тулгардаг.

3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Өгөгдсөн нөхцөл
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Хэрэв ................................... тохиолдсон үед та юу хийвэл зохих вэ?
Хамгийн боломжтой байж болох 3 хувилбарыг бичнэ үү.
1.

..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

2.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

3.

...................................................................................................
...................................................................................................
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...................................................................................................

Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?

6-12 сар

1-р алхам - Холын зорилгоо санах

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................
1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................
Холын зорилгоо биелүүлэхэд тань аль үйлдэл илүү сайн туслах
вэ?

3-5 нас

............................................................................

2.

............................................................................

3.

............................................................................

5-9 нас

1.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

313

БҮЛЭГ 5

2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
1 бол чагтлаарай.
2
3
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
1
2
3
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
2-3 нас

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах

3-5 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих

5-9 нас

Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

10-13 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

315

БҮЛЭГ 5

3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхэд яагаад ийм үйлдэл хийдэг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн насны онцлогийн талаар юу мэддэгтээ
тулгуурлан хүүхдийн насны онцлогт нь тохирсон хамгийн
зөв шийдлийг сонгоно уу?

1.

............................................................................

2.

............................................................................

3.

............................................................................
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0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

6-12 сар

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн эргэцүүлж бодсон тул аль хариултыг зөв
гэж сонгох вэ?

1-2 нас

...............................................................................................................
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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Өгөгдсөн нөхцөл
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Хэрэв ................................... тохиолдсон үед та юу хийвэл зохих вэ?
Хамгийн боломжтой байж болох 3 хувилбарыг бичнэ үү.
1.

..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

2.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

3.

...................................................................................................
...................................................................................................
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...................................................................................................

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

6-12 сар

1-р алхам - Холын зорилгоо санах
Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?
............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2-3 нас

............................................................................................................................
Холын зорилгоо биелүүлэхэд тань аль үйлдэл илүү сайн туслах
вэ?

3-5 нас

............................................................................

2.

............................................................................

3.

............................................................................

5-9 нас

1.

10-13 нас
14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина

320
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2

3

1

2

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3

1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх
2-3 нас

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах

3-5 нас

Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх
Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих

5-9 нас

Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих

10-13 нас

Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

14-18 нас

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхэд яагаад ийм үйлдэл хийдэг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн насны онцлогийн талаар юу мэддэгтээ
тулгуурлан хүүхдийн насны онцлогт нь тохирсон хамгийн зөв
шийдлийг сонгоно уу?

1.

............................................................................

2.

............................................................................

3.

............................................................................
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1-2 нас

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн эргэцүүлж бодсон тул аль хариултыг зөв
гэж сонгох вэ?

6-12 сар

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

...............................................................................................................
2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
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14-18 нас
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Өгөгдсөн нөхцөл
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Хэрэв ................................... тохиолдсон үед та юу хийвэл зохих вэ?
Хамгийн боломжтой байж болох 3 хувилбарыг бичнэ үү.
1.

..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

2.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

3.

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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Энэ нөхцөл байдалд хамаарах ямар холын зорилго танд байна вэ?

6-12 сар

1-р алхам - Холын зорилгоо санах

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

............................................................................................................................

............................................................................................................................

1-2 нас

............................................................................................................................

............................................................................................................................
2-3 нас

............................................................................................................................
Холын зорилгоо биелүүлэхэд тань аль үйлдэл илүү сайн туслах
вэ?

2.

............................................................................

3.

............................................................................

5-9 нас

............................................................................

3-5 нас

1.

10-13 нас
14-18 нас
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2-р алхам - Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах хэлбэрүүдийн
аль нь дээрх 3 үйлдэлд байгааг авч үзье. Байгаа бол чагтлаарай.

1

Сэтгэл санааны хувьд тайван амгалан
болгоно
Ямар ч нөхцөлд хайрлаж байгаагаа
харуулж ойлгуулна
Анхаарал, энэрлийг харуулна
Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг ойлгож
хүндэтгэнэ
Хүүхдэдээ ямар хэрэгцээ, шаардлага
байгааг мэдэрнэ
Хүүхдийнхээ мэдрэмжийг хуваалцаж,
түүний төлөө санаа тавина
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2

3

1

2

6-12 сар

Одоо хүүхдэд аливааг ойлгуулах талаар эргэн санаж, үйлдлүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзье. Аливаа зүйлийг тайлбарлан таниулах
аргуудыг дээрх үйлдлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж болох эсэхийг
үйлдэл тус бүр дээр харна уу.

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

3
1-2 нас

Хүүхдэд биеэ хэрхэн авч явах талаар
тодорхой удирдамж заавар өгөх

2-3 нас

Түүнээс чухам юу хүсэж хүлээж
байгаагаа тодорхой ойлгуулах
Аливаа зүйлийн талаар ойлгомжтой
тайлбарлаж өгөх

3-5 нас

Хүүхдийн шинийг сурах гэсэн хүсэл
эрмэлзлийг хөхиүлэн дэмжих

5-9 нас

Хүүхдийн бие даасан сэтгэн бодохуйг
урамшуулах, дэмжих
Ямар нэгэн маргаан, зөрчлийг эв
зүйгээр шийдвэрлэх аргад сургах

10-13 нас
14-18 нас
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3-р алхам - Хүүхэд хэрхэн бодож сэтгэдэг,
аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг
ойлгох
Энэ насны хүүхэд яагаад ийм үйлдэл хийдэг вэ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4-р алхам - Асуудал шийдвэрлэх
Энэ насны хүүхдийн насны онцлогийн талаар юу мэддэгтээ
тулгуурлан хүүхдийн насны онцлогт нь тохирсон хамгийн зөв
шийдлийг сонгоно уу?

1.

............................................................................

2.

............................................................................

3.

............................................................................
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1-2 нас

Одоо та өөрийн холын зорилго, хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно
сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах арга зам, хүүхдийн нас,
хөгжлийн талаар сайн эргэцүүлж бодсон тул аль хариултыг зөв
гэж сонгох вэ?

6-12 сар

5-р алхам - Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

0-6 сар

Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх

...............................................................................................................

2-3 нас
3-5 нас
5-9 нас
10-13 нас
14-18 нас
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ДҮГНЭЛТ

Энэхүү ном нь холын зорилгоо ямагт санаж явах, хүүхдэд
элэгсэг дотно сэтгэлээр хандаж, аливааг ойлгуулах, хүүхэд
хэрхэн бодож сэтгэдэг, юу мэдэрдгийг нь ойлгох мөн
асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын
4 зарчмыг толилууллаа.
Эдгээр зарчмыг та нас насны хүүхэдтэй ажиллаж,
хүмүүжүүлэхэд тулгардаг түгээмэл жишээнүүд дээр туршиж,
хэрэглэж үзлээ. Хүндрэлтэй олон асуудалд зөв шийдвэр
гаргахад тань номины дасгал ажлууд дэм болно.
Мэдээж, сэтгэл хэт хөдөлсөн үед эрүүл саруул ухаанаар
аливаа зүйлд хандах, бодож сэтгэхэд хэн хүнд хэцүү байдаг.
Тиймээс хэрвээ уур тань хүрч эхэлбэл гүнзгий амьсгаа авч,
нүдээ аниад дараах зүйлийн тухай бодохыг хичээгээрэй.
Үүнд:
1.

Өөрийнхөө холын зорилгын тухай

2.

Хүүхэдтэй элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах,
аливааг ойлгуулахын ач холбогдлын тухай

3.

Хүүхдийнхээ нас, хөгжлийн түвшний тухай

Дараа нь холын зорилгодоо хүрэхэд тань туслах мөн
хүүхдийн тань хэрэгцээг хангаж, хүндлэх зөв хариу үйлдлийг
төлөвлөх цаг гаргаарай.

ӨДӨР ТУТАМ ХЭРЭГЛЭХ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА

331

Дүгнэлт
Ингэж л та хүүхдэдээ уур уцаар, зөрчил маргаан, бухимдлаа
хэрхэн хянах, удирдан залахыг зааж өгч чадна. Ийм арга замаар
та хүүхдээ хэрхэн хүч хэрэглэлгүйгээр аливаад хандах арга,
чадварт сургана. Бас хүүхдэдээ өөрөө өөрийгөө хүндлэх, үнэлэх
үнэлэмжийг төлөвшүүлнэ. Энэ бүхний үр дүнд хүүхэд ч таныг маш
ихээр хүндлэх болно.
Ямар ч эцэг, эх төгс төгөлдөр биш. Бид бүгдээрээ алддаг. Гэхдээ
бид алдаанаасаа суралцаж дараагийн удаа амжилтад хүрэх
хэрэгтэй.
Эцэг эх байх их аянаа амжилттай сэтгэл хангалуун өнгөрүүлээрэй.

Хүүдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө
хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангах ёстой.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц 3-р зүйл
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ЗОХИОГЧИЙН ТУХАЙ
Доктор Жоан Е Дюррант нь хүүхдийн эмгэгзүйн сэтгэл
зүйч бөгөөд Канадын Виннипэг хотын Манитобагийн Их
сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн ухааны профессор юм.
Тэрээр олон гэр бүл болон хүүхэдтэй ажиллаж, гэр бүлийнхээ
дотоод зөрчил маргааныг эерэг аргаар шийдвэрлэхэд нь
тусалж дэмжжээ.
Доктор Дюррант эцэг, эх нь үр хүүхдээ цохиж зодоход
нөлөөлдөг хүчин зүйлс болон бие махбодын шийтгэлийг
хориглосон хууль эрх зүйн үр нөлөөний талаар судалгаа
явуулдаг. Тэрээр судалгааны өгүүллүүд бичиж, ”Хүүхдийн
эсрэг хүчирхийлэл ба үл хайхрах явдал”, “Нийгмийн
халамж ба гэр бүлийн хууль”, “Хүчирхийллийн хохирогчид”,
“Хүүхдийн эрх”, “Залуус ба нийгэм” зэрэг олон улсын нэртэй
сэтгүүлүүдээ нийтлүүлж, хэд хэдэн ном бүтээжээ.
Доктор Дюррант Канадын “Хүүхэд залуучуудын эсрэг бие
махбодын шийтгэлийн тухай” бодлогын баримт бичгийн
хамтран зохиогч юм. Тэрээр НҮБ-ын Ерөнхий нарийн
бичгийн даргын хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай
судалгааны багийн гишүүн ажээ. Мөн НҮБ-аас (ЮНЕСКО)
эрхлэн гаргасан “Бүх төрлийн бие махбодын шийтгэлийг
устгахын төлөө: Хүмүүжил сахилга батад хүрэх, бүтээлч
аргыг хэрэглэх нь” номын хянан тохиолдуулагчдын нэг юм.
Доктор Дюррант олон нийтэд зориулсан ном бүтээл
хэвлэн гаргахад идэвх санаачилгатай ханддаг төдийгүй
Канадын Засгийн газрын хүсэлтээр хүүхдийн хүмүүжил,
гэр бүлийн дотоод харилцааны талаар олон баримт бичиг
боловсруулахад оролцож, олон орны эцэг эхчүүд, хүүхдийн
байгууллагын ажилтнуудад бие махбодын шийтгэл ба
хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргыг хэрхэн хэрэглэх талаар
удаа дараа сургалт зохион байгуулж, лекц уншжээ.
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НОМ ХААХЫН ӨМНӨ
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