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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Хүүхдийнхээ сайн талыг магтана уу?

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

Таны хүүхдийн эрүүл мэнд, зан төлөв зэрэг онцлог 
чанаруудаас ангийн багш  юу мэдэх хэрэгтэй вэ?

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

Төрсөн..... он .... сар ... өдөр 

Регистрийн дугаар

Ам бүлийн тоо: ......................................................
Эцэг эх/ асран хамгаалагчийн нэр, утасны 
дугаар (хэн болох)

1. ...............................................................................

2. ................................................................................

Гэрийн хаяг: ...............................................................................................................................................

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

Энэ хаягтаа хэр хугацаанд амьдарч байгаа вэ? ............................................................................

Таны хүү/ охин сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байсан уу? 
      а. Цэцэрлэг    б. Гэр цэцэрлэг   в. Явуулын багш      г. Огт хамрагдаагүй

Хамрагдсан бол  ямар хугацаанд хамрагдсан бэ?
      а. 1-2 сар    б. 3-8 сар      в. 1-2 жил    г. 2-3  жил                                    

 (Дугуйлна уу)

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ               

Та хүүхдийнхээ ямар авьяас чадварыг 
хөгжүүлэхийг хүсч байна вэ?

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

Гэр бүлтэйгээ хамт авахуулсан зургаа наана уу.

ЭЦЭГ ЭХ ТА
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 ЭЦЭГ ЭХ - БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ?

Таны хүү/ охин сурагч боллоо. Хүүхэд сургуульд орох нь эцэг эхчүүдэд баяр баясгалан, үүрэг хариуцлага, түгшүүр зовнилыг хамтад нь 
авчирдаг билээ. Таны хүүхэд сургуульд орсноор тоглоомын үйлээс суралцах үйлд шилжиж шинэ харилцаа, шинэ орчин, шинэ дэглэмд дасан 
зохицох хэрэгцээ шаардлага бий болдог. “Хайртай хүү/ охиноо” амжилттай сургах, авьяас чадварыг нь нээн хөгжүүлэх, сайн хүн болгох 
хүсэл зорилго эцэг эх бүхэнд байдаг бол “Хайртай бяцхан шавь” нараа амжилттай сургаж хөгжүүлэх эрхэм зорилго багш бүхэнд байдаг 
билээ.  

Хүүхэд сургуульд элсэн орж буй эхний жил бол суралцах арга барил эзэмшдэг 
хөгжлийн хамгийн чухал үе шат байдаг. Иймээс эцэг эхчүүд хүүхдийг бага насанд нь 
суралцах үйл ажиллагаандаа хариуцлагатай хандах, сурах хүсэл сонирхолтой болох, 
цэвэр нямбай байх, даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх зэрэг зөв дадал, 
хэвшүүлж чадвал эдгээр нь насан туршийн чадвар болон төлөвшдөг. Хүүхдийн энэ үед 
олж авсан мэдлэг, чадвар,  дадал нь цаашдын сурлагын амжилтанд шууд нөлөөлдөг 
байна. 

Түүнчлэн хүүхэд сургуулийн шинэ орчинд  хэдийчинээ хурдан дасан зохицно 
төдийчинээ  амжилттай суралцдаг. Иймээс эрчимтэй хөгжлийн энэ үед нь хүүхдэд  
тусалж дэмжихэд эцэг эх-багшийн хамтын ажиллагаа зайлшгүй чухал юм.  

Багш, эцэг эхчүүдийн эелдэг дулаан, найрсаг харилцаа нь хүүхдэд баяр баясгалан, итгэл найдвар, урам зориг, эрч хүчийг бэлэглэдэг. 
Хүүхэд сэтгэл зүйн таатай орчинд байх үедээ шинэ орчин нөхцөлд амархан дасан зохицож, сурч хөгжих хүсэл сонирхол нь нэмэгдэж өөртөө 
итгэлтэйгээр амжилттай  суралцдаг байна. 

 

Эцэг эх, багш хамтдаа “хүүхдээ судалъя, дэмжье, тусалъя, хөгжүүлье”

Эцэг эх - Багшийн идэвхтэй хамтын ажиллагааны үр дүнд:

▪▪ Багш, эцэг эх, хүүхдийн харилцаа эерэг хандлагатай болно.

▪▪ Хүүхдийн сурч хөгжих явцад тохиолдож буй асуудлыг цаг 
тухайд нь илрүүлж багш, эцэг эх хамтран шийдвэрлэх 
боломж бүрдэнэ.

▪▪ Эцэг эхийн зүгээс хүүхдэдээ тавих анхаарал халамж 
нэмэгдэнэ.

▪▪ Хүүхэд сургуулийн шинэ орчинд хурдан дасан зохицож, 
амжилттай суралцана.

▪▪ Хүүхэд өөртөө итгэлтэй болж бие даан суралцах арга 
барилыг эзэмшинэ. 

Хамтын ажиллагаа сул байснаас  дараах бэрхшээл 
тохиолдож болзошгүй !!!

▪▪ Багш, эцэг эхчүүд хүүхдийн талаар тогтмол мэдээлэл 
солилцоогүйгээс ойлголт зөрүүтэй байх магадлалтай.

▪▪ Хүүхдэд тавих анхаарал халамж сул байснаас тэдний зан 
төлөвт сөрөг өөрчлөлт гарч эрсдэл үүсч болзошгүй.

▪▪ Сургуулийн шинэ орчинд амжилттай дасан зохицож 
чадаагүйгээс суралцах чадварт нь бэрхшээл учирч 
болзошгүй.

▪▪ Бусад хүүхдүүдээс сурлагаар хоцорч магадгүй.  
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ХАРИЛЦАХ ДЭВТРИЙН ТУХАЙ

Харилцах дэвтэр нь эцэг эх, багш хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах, хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах 
чадварыг гэр бүлийн орчинд нь хөгжүүлэх талаар эцэг эхчүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Эцэг эхчүүд та бүхэн энэхүү дэвтрийг 
уншиж судлан зааврын дагуу тэмдэглэл хөтөлснөөр хүүхэдтэйгээ ажиллах арга зүй, аргачлалд суралцахаас гадна ангийн багштай санал 
бодлоо нээлттэй хуваалцаж хамтран ажиллах боломжтой болно.

Эцэг эх та xарилцах дэвтрийг ашигласнаар: 

1. Xүүхдийнхээ хөгжлийн онцлогийг таних, түүнд тулгарч байгаа асуудлыг тодорхойлон хэрхэн ажиллах арга зүйд суралцана.  
2. Тухайн сард хүүхдийнхээ эзэмшвэл зохих чадваруудыг дэмжсэн тоглоом, дасгал ажлуудыг гэртээ хамтран ажилласнаар таны 

хүүхэд амжилттай суралцах боломж бүрдэнэ. 
3.  Хүүхдийн ахиц, амжилтыг сар бүр асуулгаар үнэлж, ангийн багштай санал бодлоо солилцон зөвлөгөө авч хамтран ажиллах боломжтой.
4. Эцэг эхчүүүд  хүүхдээ хөгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлаа “Эцэг эхийн санал” хэсэгт тэмдэглэн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах боломж 

бүрдэж үр дүнг тооцон ажиллана.
5. “Зөв үйлд нь талархъя” хэсгийг ашигласнаар хүүхдэд зөв дадал, хэвшил, хандлага төлөвшүүлэхэд дэмжлэг болохоос гадна гэр бүлд 

эерэг харилцаа хандлага бий болно. 
6. “Чин сэтгэлийн үг” хэсэгт багш, эцэг эх, хүүхэд бие биедээ чин сэтгэлийн талархлын үгээ илэрхийлснээр дотно найрсаг харилцаа 

үүсгэх, урамшуулах, талархан дэмжих зэрэг дадал хэвшилд суралцана. 

                            

Та бүхний өргөө гэрт эрдэм ухаан дэлгэрэх болтугай.

Харилцах дэвтрийг БАГШ юунд ашиглах вэ?

 ▪ Хүүхдийн сэтгэлгээ, харилцаа, тоглох, суралцах явцад гарч буй эерэг 
өөрчлөлт, авьяас, сонирхлын талаар эцэг эхтэй мэдээлэл солилцоход;

 ▪ Хүүхдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварын ахицыг 
судлах, үнэлэхэд;

 ▪ Эцэг эхэд зөвлөн туслах, тэдний хүүхдийн хөгжил дэх оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд;

 ▪ Хүүхэд бүртэй ажиллах төлөвлөлт хийх, заах арга зүйгээ сонгох зэрэгт 
ашиглаж болно.

Харилцах дэвтрийг хэрхэн ашиглах вэ?

Ангийн багш 9-р сарын эхний эцэг эхийн хурлаар “Харилцах дэвтэр”- ийг ашиглах зааварчилгаа, арга зүйг танилцуулан тарааж өгч, эцэг 
эхчүүд зааврын дагуу хөтөлнө. Багш дэвтрийг сар бүрийн  4 дэх долоо хоногт хураан авч танилцаад дараа сарын гол үйл ажиллагаа, 
арга зүйн заавар зөвлөгөөг өгч эцэг эхчүүдэд буцаан өгөх байдлаар хичээлийн жилийг дуустал хөтөлнө. Ангийн багш хичээлийн жилийн 
төгсгөлд хүүхэд бүрийн гэр бүлд тус дэвтрийг хүлээлгэн өгнө.

Энэхүү дэвтэр нь хүүхдийн тань бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийн түвшинг илэрхийлэх, танай гэр бүлийн хувьд нандин 
дурсамж болон хадгалагдах болно. 
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Гэр бүлийнхэнтэйгээ 
хамт авахуулсан зургийг 
наагаарай. Хүүхэд 
дэвтрийг нээх бүрт гэр 
бүлийн халуун дулаан 
сэтгэгдэл төрөх болно.

Эцэг эх та 9, 12, 3,  5-р 
сард хүүхдээрээ дуртай 
зургийг нь зуруулж 
будуулаарай.

Та хүүхдийнхээ хөгжлийн 
ахицыг тус зургуудаас 
харьцуулан харах 
боломжтой. 

Хүүхдийнхээ ямар сайн 
зан чанараар бахархдаг 
болохыг эцэг эх бичнэ.

Хүүхдийн хараа, сонсгол, 
харшилдаг зүйл, зан 
төлөвийн онцлог чанар, 
айдаг зүйл гэм мэт 
багшийн мэдвэл зохих 
зүйлийн талаар эцэг эх 
бичнэ.  

Хүүхдийнхээ ямар 
авьяас чадварыг 
хөгжүүлэхийг хүсч 
байгаагаа эцэг эх 
бичнэ. Ингэснээр багш 
таны зорилгыг ойлгож, 
дэмжих боломжтой 
болно.

Одоо амьдарч буй гэрийнхээ 
хаягийг эцэг эх бичнэ. Хүүхдэдээ 
гэрийнхээ хаягийг тогтоолгоорой. 

“Сургуулийн мэдээлэл”-
ийг ангийн багш бэлтгэн 
эцэг эхийн хурал дээр 
танилцуулснаар эцэг эхчүүд 
бөглөнө. 

Сургуульд хүргэж өгдөг, 
сургуулиас авдаг хүний 
холбогдох утасны дугаарыг 
бичнэ. Мөн хүүхдэдээ 
өөрийнхөө утасны дугаарыг 
тогтоолгоорой.

Хүүхдийнхээ 
төрсөн он, сар, 
өдөр, регистрийн 
дугаарыг эцэг эх 
бичнэ.

Харилцах дэвтрийн нүүрэн талын 
хүрээний зураг, тооны цифрийг 
9-р сард, ар талын хүрээний 
зураг, цифрийг  5-р сард тус 
тус хүүхдээрээ дуурайлган 
бичүүлээрэй.

“Хүүхэд, эцэг эх, багшийн нэр”-ийг 
эцэг эх гаргацтай бичээрэй.

Хүүхдийнхээ зургийг нааснаар 
хүүхэд өөрийн дэвтрийг танихад 
хялбар болно.

Ангийн мэдээллийг ангийн  
багш бэлтгэж эцэг эхийн 
хурал дээр танилцуулснаар 
эцэг эхчүүд бөглөнө.

ХАРИЛЦАХ ДЭВТРИЙГ АШИГЛАХ ЗААВАРЧИЛГАА
Харилцах дэвтрийг бөглөх, ашиглах зааварчилгааг танилцуулж байна.  Та дэвтрийг зааврын дагуу ашиглаарай. 

Хүүхдийнхээ сайн талыг магтана уу?

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

Таны хүүхдийн эрүүл мэнд, зан төлөв зэрэг онцлог 
чанаруудаас ангийн багш  юу мэдэх хэрэгтэй вэ?

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

Төрсөн..... он .... сар ... өдөр 

Регистрийн дугаар

Ам бүлийн тоо: ......................................................
Эцэг эх/ асран хамгаалагчийн нэр, утасны 
дугаар (хэн болох)

1. ...............................................................................

2. ................................................................................

Гэрийн хаяг: ...............................................................................................................................................

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

Энэ хаягтаа хэр хугацаанд амьдарч байгаа вэ? ............................................................................

Таны хүү/ охин сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байсан уу? 
      а. Цэцэрлэг    б. Гэр цэцэрлэг   в. Явуулын багш      г. Огт хамрагдаагүй

Хамрагдсан бол  ямар хугацаанд хамрагдсан бэ?
      а. 1-2 сар    б. 3-8 сар      в. 1-2 жил    г. 2-3  жил                                    

 (Дугуйлна уу)

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ               

Та хүүхдийнхээ ямар авьяас чадварыг 
хөгжүүлэхийг хүсч байна вэ?

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

Гэр бүлтэйгээ хамт авахуулсан зургаа наана уу.

ЭЦЭГ ЭХ ТА

3

ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР
Эцэг эхчүүдээ! Та бүхэн 9-р сард хүүхдээрээ дуртай зургийг нь зуруулаарай.
(Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус зургуудаас харьцуулан харах боломжтой)
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№ Холбогдох ажилтан Нэр Утас И-мэйл хаяг
1 Захирал 
2 Бага боловсролын менежер
3 Анги удирдсан багш
4 Нийгмийн ажилтан 
5 Ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн дарга

АНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Ангийн танилцуулга Ангийн зорилго

ГАРЧИГ
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. Ерөнхий мэдээлэл

Сургуулийн мэдээлэл ....................................................................................................................................2
Хүүхэд, гэр бүлийн мэдээлэл ......................................................................................................................3
Эцэг эх- Багшийн хамтын ажиллагаа яагаад чухал вэ? .....................................................................4
Харилцах дэвтрийн тухай .............................................................................................................................5
Харилцах дэвтрийг ашиглах  зааварчилгаа ...................................................................................... 6-7
Зургаан настнуудын хөгжлийн нийтлэг онцлог ....................................................................................8
Таны хүүхэд сургуульд суралцахад бэлэн үү? .......................................................................................9

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. Сар бүр хөтлөх тэмдэглэл
     Есдүгээр сар “Бидний хүүхэд сурагч боллоо”  ..............................................................................10-11

Аравдугаар сар “Хамтдаа сурцгаая” ................................................................................................12-13
Арваннэгдүгээр сар “Тоглонгоо суралцах нас”  ...........................................................................14-15
Арванхоёрдугаар сар “Хүүхэд бол мэдлэгээ өөрөө бүтээгч”  .................................................16-17
Нэгдүгээр сар  “Өвлийн хөгжөөнт амралт” ....................................................................................18-19
Хоёрдугаар сар “Магтаал сайшаал нь амжилтын гайхамшигт түлхүүр” ..............................20-21
Гуравдугаар сар “Гэр бүлийн үнэ цэнэ, хайр халамж” ................................................................22-23
Дөрөвдүгээр сар “Халуун дотно элэгсэг харилцаа хамгаас чухал” .......................................24-25
Тавдугаар сар “Эрдмийн баяр”  .........................................................................................................26-27

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө мэдээлэл
Дүнгийн хуудас 1-р анги ............................................................................................................................ 29
Тоглоомын үйл ажиллагаа (Зааварчилгаа)  ................................................................................. 30-34
Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө ................................................... .............................................35-37
Хүмүүжлийн эерэг арга, зөвлөмжүүд ........................................... ..................................................38-39
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СУРГУУЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ 
ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР

..................................  дүүргийн  ..................... сургууль .................... анги

......... - ..........  оны хичээлийн жил

Хүүхдийн нэр .................................................................

Багшийн нэр .................................................................

Эцэг/ эхийн нэр ..............................................................   

Зураг
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Хуудас 12,14,16,18,20,22,24,26,28

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ сурах чадварыг 
хөгжүүлэх боломжтой.

Тухайн хүүхдэд тохирсон нэмэлт дасгал ажлыг ангийн багш болон эцэг эх санал болгож бичнэ. Сар бүр 
хүүхдийнхээ авьяас, чадварыг хөгжүүлэх талаар ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаарай. Жишээлбэл: шатар 
тоглоно, наамал хийж сургана, усанд сэлж сургана, хувцсаа өөрөө өмсдөг болгоно гэх мэт. Төлөвлөсөн 
ажлаа заавал биелүүлэхийг эрмэлзээрэй. 

Харилцах дэвтэрээс багш, эцэг эх өөрийн санал болгон төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэх бүрт хуанлийг 
хүүхэдтэйгээ хамт хөтлөөрэй. Хуанлийн өдрийг хүүхэдтэйгээ хамтран ярилцаж сар бүр бичээрэй. 1-р 
дүгээр сараас эхлэн хүүхдээрээ бие даалган хуанлийн өдрүүдийг бичүүлээрэй.

“Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь адилхан байдаг вэ?”  Хүүхдээрээ хоёр зургаас сонгуулан тэмдэглэж 
будуулаарай. Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та  талархлын үгээ хүү/ охиндоо чин сэтгэлээсээ 
хэлээрэй. 

Хүүхэдтэйгээ ажиллах явцад учирсан бэрхшээл, багшаас асуух асуулт, гарсан ахиц өөрчлөлт зэргийг эцэг 
эх тэмдэглэнэ.
Багш эцэг эх, сурагчид өгөх зөвлөгөөг бичнэ.

Хуудас 44 
Эцэг эх та өөрийн хамгийн сайн чадах 3-5 үйл ажиллагааны өмнө “+” тэмдэг тавина 
уу.  Мөн өөрийн хүсэл сонирхлоор хийж чадах нэмэлт зүйл байвал доорх хүснэгтэд 
нэмж тэмдэглэнэ үү.  

Эцэг эх та сургууль, ангиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд оролцсон ирцээ 
дараах хүснэгтэд тэмдэглээрэй. 

Хуудас 45
Эцэг эх та хурал болон бусад үйл ажиллагааны талаарх тэмдэглэл, багшийн зөвлөгөө, 
бусдаас суралцсан туршлагаа энэхүү хүснэгтэнд бичиж тэмдэглээрэй.

Хуудас 13,15,17,19,21,23,25,27,29

“Чин сэтгэлийн үг” хэсэгт багш, эцэг эх, хүүхэд аль аль нь талархсан сэтгэлийн үгээ 
хэн нэгэнд хандаж бичнэ.

Та өгөгдсөн асуулгын дагуу хүүхдээ үнэлээрэй. 

Хүүхдэд гарч буй ахиц, амжилт, анхаарах зүйлийн талаар багшаас асууж тэмдэглэж 
аваарай

Энэ хэсэгт үнэлгээний нэмэлт асуулга байвал багш санал болгож бичнэ.

Хүүхдийг үнэлэхэд ашиглах болон дахин давтуулах шаардлагатай дасгал ажлын 
хуудасны дугаарыг багшаас асууж тэмдэглэж аваарай.

Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)    

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.

“Хичээлдээ дуртай явдаг ухаалаг, өөртөө 
итгэлтэй хүү/ охиноороо аав, ээж нь 

бахархдаг шүү. Чи сайн сурч, сайн хүн 
болж чадна гэдэгт итгэж байна”.

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ТАВАН ХОШУУГААР  өнгө 

ялган зурж тэмдэглээрэй.

1

Шагай няслах, шүр хэлхэх, 
эвлүүлдэг тоглоом тоглох зэрэг 
сонирхолтой үйлийг хийлгээрэй. 
Ингэснээр гар, сарвууны булчин 
хөгжиж сайхан бичдэг болно.

2

“Манай мал- Шагай наадам” 
тоглоомыг хамтдаа тоглоорой. 
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн 
тоолох, жиших, ажиглах чадварыг 
хөгжүүлнэ. Зааврыг 33-р 
хуудаснаас үзнэ үү?

3

Гэрт байгаа эд юмсыг тоолуулах, 
том, жижгээр нь ялгуулах, олон 
цөөнөөр нь жишүүлэх зэрэг 
дасгал ажлыг хийлгээрэй. Тооны 
хичээлдээ амжилттай суралцахад 
нь дөхөм болно.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Хамтдаа бяцхан үрсээ сургуулийн шинэ амьдралд дасахад нь тусалъя. 
9 дүгээр сарын гол үйл ажиллагаа нь (1) Бусдын яриаг анхааралтай сонсож ойлгох (2) Санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэх (3) Ажиглах (4) 
Юмсыг оноож тоолох (5) Жиших, цифрийг таних (6) Үсэг, тооны зурлагыг зөв бичих чадварт суралцах юм.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

- Р САР Бидний хүүхэд сурагч боллоо

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүүхэд өөртөө итгэлтэй байхдаа 
дасан зохицох, суралцах чадвар нь 
байнга нэмэгдэж байдаг учир хүүхдээ 
зэмлэхгүйгээр, алдаагаа ухаарч ойлгоход 
нь туслаарай. Түүнд ямагт итгэл 
хүлээлгэж, сайхан үгээр амжилтыг нь 
урамшуулж байгаарай.  

ХҮҮХДИЙГ ӨӨРТӨӨ ИТГЭЛТЭЙ БОЛГОХ

Таны хүү/ охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө Тийм Үгүй

1 Гэртээ байгаа эд юмсыг нэрлэж чаддаг уу?

2 Хичээлийн хэрэгслээ тоочин нэрлэдэг үү?

3 Хичээлийн хэрэгслээ цэвэр нямбай ашигладаг уу?

4 Бодит юмсыг том, жижгээр нь ялгаж тавьж чаддаг уу?

5 Тооны цифрийг нэрлэж чаддаг уу?

6 Зургийг ажиглан ялгааг олж хэлдэг үү?

7 Өнгө таньж, нэрлэж чаддаг уу?

8 Зургийг хүрээнээс илүү гаргалгүй, жигд өнгө ялган буддаг уу?

9 Хоёр ижил шагайг олж, нясалж чаддаг уу?

10 Нясалж авсан шагайгаа тоолж, бусадтай харьцуулан хэдээр 
олон, цөөн шагай авснаа хэлж чаддаг уу?

11
12
13

9-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ

 Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ ажиллаарай. 
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ

ЭЦЭГ ЭХИЙН САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Эцэг эх та өөрийн хамгийн сайн чадах 3-5 үйл ажиллагааны өмнө “+” тэмдэг тавина уу.  Мөн өөрийн хүсэл сонирхлоор хийж чадах нэмэлт зүйл байвал доорх хүснэгтэд 

нэмж тэмдэглэнэ үү. 

БИ ЧАДНА, БИ ТУСАЛЪЯ
Хүүхдүүдэд ном уншиж өгье. Мод, цэцэг тарих, арчлахад тусалъя.
Хүүхэдтэй хамт зураг зуръя. Мэдээллийн самбар хийж өгье.
Хүүхдүүдийн дунд биеийн тамирын уралдаан тэмцээн зохиоё. /шатар, даам гэх мэт/ Юм оёж тусалъя.
Хүүхдүүдэд зориулсан орчуулга хийе. Компьютер дээр эх бэлтгэе.
Сургалтын материал бэлтгэе. Аялал зугаалгаар хамт явъя.
Хүүхдүүдэд дуу дуулах, бүжиглэх, жүжигчилсэн тоглолт хийхэд нь тусалъя. Засвар, үйлчилгээний ажилд тусалъя.
Хүүхдүүдэд хөгжим тоглож өгье. Эцэг эхэд зар мэдээ, мэдээлэл дамжуулъя.
Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллая. Төсөл, хөтөлбөр боловсруулахад тусалъя.
Машин унаагаар үйлчилж тусалъя.
Бага насны хүүхдэд зориулсан зөвлөгөө өгч тусалъя.
Эцэг эхэд зориулсан сургалт, лекц, зөвлөгөөг зохион байгуулъя. 
Угаалга, цэвэрлэгээ хийхэд тусалъя.
Хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулахад тусалъя.
Зураг авч видео бичлэг хийж тусалъя.

СУРГУУЛИАС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН БҮРТГЭЛ
Та сургууль, ангиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд оролцсон тэмдэглэлээ дараах хүснэгтэд тэмдэглээрэй. 

№ Үйл ажиллагаа Оролцсон сар өдөр
Тухайн  хичээлийн 

жилд төлөвлөгдсөн 
тоо

Нийт 
оролцсон

 тоо
Оролцоогүй 

тоо

1. Эцэг эхийн хурал
2. Сургалт 
3. Өдөрлөг
4. Баяр, ёслол
5. Зугаалга
6. Уралдаан, тэмцээн 
7. Эцэг эхийн нэг өдөр
8. Сурагчийн нэг өдөр 
9. Цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ

10. Сайн дурын ажил
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

40

ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР  ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЦЭГ ЭХИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 
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ЗУРГААН НАСТНУУДЫН ХӨГЖЛИЙН НИЙТЛЭГ ОНЦЛОГ
Хүүхдийнхээ нас сэтгэхүйн онцлог, түүнд тулгардаг бэрхшээлийг ойлгож, хүүхэдтэйгээ хэрхэн 
ажиллах аргыг сонгоход дараах мэдээлэл болон зөвлөгөө нь эцэг эх танд тусална.

Зургаан настай хүүхдийн хөгжлийн 
онцлог

Хүүхдэд тулгамддаг 
бэрхшээл Танд зөвлөе 
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Яс, булчингийн систем гүйцэд хөгжөөгүй. Хөлийн булчин 
эрчимтэй хөгжиж эхэлдэг. 

Хүнд цүнх, ачаа үүрэх, хол газар алхах зэрэгт 
амархан ядардаг. Харин алхаж явах нь тун 
ховор, байнга гүйж харайж явахаас гадна 
ноцолдох дуртай.

Зургаан настай хүүхдийн цүнхний ачааллыг тохируулах, хоёр мөрөндөө 
үүрдэг өргөн мөрөвчтэй, бүсэлхийгээрээ бүсэлдэг цүнх сонгох хэрэгтэй. 
Хүүхдийнхээ цүнхний жинг 2 кг-аас хэтрүүлэхгүй байхад анхаараарай.

Гар сарвууны жижиг булчин сул хөгжсөн, эв дүй муутай 
байдаг байна.

Удаан хугацаагаар их зүйл бичүүлбэл гар, 
хуруу нь чилэн өвдөж амархан ядардаг. 

Удаан хугацаагаар бичүүлэхийг чухалчлахгүйгээр гарын жижиг булчинг 
хөгжүүлэх дасгал хийлгээрэй. Жишээ нь: Шагай няслах, будаа тоолж 
түүлгэх, шүр хэлхэх, дүрс  хайчлах, зураг зурах, будах зэрэг сонирхолтой 
зүйлд тулгуурлаарай.

Амьсгалын систем сул хөгжсөн байдаг тул тэвчээртэй 
чанарыг хөгжүүлэх нөхцөл бүрдээгүй. 

Тэвчээр шаардсан дасгал, хөдөлгөөн хийх, 
удаан хугацаагаар хөдөлгөөнгүй суух 
чадваргүй байдаг. 

Зарим багш, эцэг эхчүүд тэвчээртэй суулгаж сургахыг чухалчилдаг нь 
буруу юм. Харин тэд сонирхолтой зүйл хийж байхдаа тэвчээртэй байж 
чаддаг.
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Хөдөлгөөн хийх явцдаа оюун ухаан нь цэгцтэй, хурдан 
сэтгэдэг давуу талтай. 

Хөдөлгөөнгүй суулгахад анхаарал нь маш их 
сарнимтгай байдаг. 

Хичээлийг хөдөлгөөнт дасгал, тоглоомоор тоглох явцад нь уншуулах, 
ярилцах, тогтоолгох үйлийг хийлгэх нь чухал байдаг. 

Тэд баримжаалах, шинжлэн судлах үйл ажиллагааны 
энгийн хэлбэрийн үндсэн дээр юмсын шинж чанар, зарим 
талыг ялган тодруулах чадвартай.

Юмсын ижил төстэй шинж чанарыг ялгах 
чадвар хангалтгүй. Иймээс хэлбэр дүрсээр 
ойролцоо дүрстэй үсэг, цифр, тэмдэгт, тоог 
хольж солих алдаа гаргадаг. 

Юмс үзэгдлийг сайтар ажиглуулж, жишиж, харьцуулах замаар зураг болон 
юмсын ижил ялгаатай талыг олуулж сургахад анхаарах хэрэгтэй.

Зургаан настай хүүхдийн бодит үйлийн сэтгэхүй түлхүү 
хөгжсөн байдаг. Бодит байдлаас харах, үнэрлэх, сонсох, 
амтлах, хүртэх гэсэн 5 мэдрэхүйн тусламжтайгаар хүртэж 
мэдэрдэг. 

Хүртэхүйн задлан ялгах чадвар сул хөгжсөн 
байдаг тул юмсыг хүртэх үедээ хурц тод 
шууд нүдэнд харагдах зүйл дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлээд гол зүйлийг нь орхигдуулна. 

Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн нь хүүхэд бүрт хүртээмжтэй бодит эд зүйл, 
дүрс, биетүүд тооллын материал, шагай, товч, чулуу, савх, хэрчмэл үсэг үе, 
тоглоомууд нь чухал. Үзүүлэн таниулах материалд гол зүйлийг хурц тод 
өнгөөр, гол биш зүйлийг бүдэг өнгөөр дүрслэх нь илүү үр дүнтэй.

Харааны ой түлхүү хөгжсөн байдаг учраас харсан зүйлээ 
удаан мартаж харин сонссон зүйлээ хурдан мартдаг.

Утгын ой сул байдаг тул харсан зүйлээ 
тогтоож, сонссоноо хурдан мартдаг.

Шүлэг, оньсого, зүйр үг, үлгэр тогтоолгохдоо зургаар илэрхийлж дүрслэх, 
хөдөлгөөнтэй унших зэргээр тогтоолговол мартах нь удаан байдаг. 
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Томчуудыг дуурайж том хүн шиг харагдахыг хичээдэг. Томчуудын зөв, буруу үйлийг ялгах чадваргүй. Тэдэнд байнга зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байх хэрэгтэй.

6 настай хүүхдийн суралцах гол үйл нь тоглох үйл байдаг.
Тоглоомд ялагдах дургүй, шоолох, хошигнохыг даахгүй, 
зэмлэл шүүмжлэлийг хүлээн авах дургүй.

Сургуулийн шинэ орчин, дүрэм  журам, цаг 
баримтлах, хүссэн ч хүсээгүй ч хичээл хийх 
ёстой гэсэн шаардлага  зэрэг нь хүүхдэд хэцүү 
байдаг. 

Сургуулийн сурагч болох нь сайхан. Учир нь олон найзтай,болж, олон шинэ 
зүйлийг сурч, уншиж чаддаг болох нь маш сайхан зүйл гэсэн сэтгэгдлийг  
гэр бүл болон багш нар нь хүүхдэд  төрүүлэхийг хичээж тэднийг 
урамшуулах хэрэгтэй.

Сэтгэлийн  хөдөлгөөнөө барьж  чаддаггүй, айх, ичих 
зүйлгүй яриасаг байдаг.  

Зарим хүүхдүүд сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барьж 
чаддаггүйгээс ангид хашгирч, зөрүүдлэх 
зэргээр бусдад хичээл хийхэд саад болдог 
тохиолдол илэрдэг.

Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг нь зөв чиглүүлэх, тайвшруулах аргыг тохируулан 
хэрэглэхэд анхаарч ажиллах хэрэгтэй.
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Зургаан настнууд үгээ их тод хэлэхээ больж эсвэл хэлэх 
үгүй нь мэдэгдэхгүй арайхийн зөөж хэлдэг.  

Зарим авиаг буруу хэлэх, ялгаж сонсож 
чадахгүй байх зэрэг бэрхшээл зарим хүүхдэд 
илэрдэг. Жишээ нь р-л, ж-з, ч-ц, э-и гэх мэт.

Түргэн хэллэг чээжлүүлж зөв тод хэлүүлэх дасгал хийлгүүлэх, сонсгол 
хөгжүүлэх тоглоом тоглуулах нь илүү үр дүнтэй байдаг. Жишээ нь:  
Арын тэр нуур аргагүй том нуур
Авдрын тэр нүүр алаггүй хүрэн нүүр гэх мэт.

Идэвхтэй үгийн нөөц ихэснэ. (1900-2000), яриа нь тоочсон 
шинжтэй, нэр үг, үйл үг, аялга, төлөөний үг, тэмдэг нэр 
голдуу хэрэглэнэ.

Бусдын яриа, сонссон үлгэр, уншсан номны 
зарим шинэ үг хэллэгийг асуулгүйгээр 
өөрийнхөөрөө тааж ойлгох хандлагатай.

Шинэ үгийн утгыг асууж ярилцах, тайлбарлан хэлж өгөх, үгийн баялгийг 
нэмэгдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй.
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Та хүүхдээ сургуульд суралцахад бэлтгэгдсэн эсэхийг үнэлснээр тэдний ямар чадварт нь дэмжлэг үзүүлэх эсэхээ тодорхойлох 
боломжтой. Доорх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу багш, эцэг эх үнэлэх ба үнэлгээ хэт их зөрүүтэй эсвэл хангалтгүй гэж үнэлэгдсэн тохиолдолд 
хүүхдийн хөгжүүлэх шаардлагатай чадварыг өдөр тутмын амьдрал, хичээл болон бусад үйл ажиллагаагаар дамжуулан зааж сургаарай. 
Эцэг эх, багш та дараах оноогоор үнэлж, өгөгдсөн хүснэгтэд оноог бичнэ. 
Тийм-2 оноо Хааяа-1 оноо        Үгүй – 0 оноо  

Чиглэл № Ерөнхий шалгуур Үнэлгээ Чиглэл № Ерөнхий шалгуур Үнэлгээ 
Эцэг эх Багш Эцэг эх Багш
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1. Өглөөнийхөө цайг тогтмол ууж, зөв хооллодог уу?
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1. Бодит юмсыг 10 хүртэл оноож тоолж чаддаг уу?

2. Өдөр орой бүр тогтмол цагт унтаж хэвшсэн үү? 2. Юмсын зүг чиг, байршлыг хэлж чаддаг уу?

3. Шүдээ зөв, тогтмол угааж чаддаг уу? 3. Юмсын адил ба ялгаатай талыг ажиглаад хэлж чаддаг уу?

4. Гараа зөв дарааллаар угааж чаддаг болсон уу? 4. Юмсыг хэмжээгээр нь дараалуулан байрлуулж чаддаг уу?

5. Бие даан хувцасладаг болсон уу? 5. Дүрсийг ялган нэрлэдэг үү?

6. Гудамжинд танихгүй хүнтэй ганцаараа ярилцах нь 
аюултай гэдгийг мэдэх үү? 6. Өнгө ялган нэрлэдэг үү?

7. Үсрэх, гүйх, харайх хөдөлгөөний үед тэнцвэрээ хадгалж 
чаддаг уу? 7. Байгалийн үзэгдэл юмсын талаар сонирхон ярилцдаг уу?

8. Баруун, зүүн гар талаа ялгадаг уу? 8. Харсан зүйлээ тогтоогоод хэсэг хугацааны дараа тоочин 
хэлж чаддаг уу?

9. Ариун цэврийн өрөөнд бие даан үйлчлүүлж чаддаг уу? 9. Сонссон зүйлээ ойлгож ярьж чаддаг уу?

10. Чихэр, ундаанаас татгалзаж, цэвэр ус, жүүс  сүү уух нь 
сайн гэдгийг мэдэх үү? 10. Сэтгэл хөдлөлөө хянах чадвартай юу?
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1. “Баярлалаа”, “уучлаарай”, “зүгээр”, “болох уу?” гэсэн 
үгийг хэрэглэдэг үү?
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д 1. Бусад хүний яриаг анхааралтай, гүйцэд сонсож чадах уу?

2. Өөртөө итгэлтэй байж чаддаг уу? 2. Үлгэр, зохиол сонсох дуртай юу?

3. Бусдаас сонирхсон зүйлээ асууж чаддаг уу? 3. Өөрийн бодол санаагаа бусдад ойлгуулж, харилцан ярилцаж 
чаддаг уу?

4. Томчуудын өгсөн заавар, зөвлөгөө, хэм хэмжээг дагаж 
биелүүлдэг үү? 4. Үсэг, тооны зурлагыг дуурайн бичиж чаддаг уу?

5. Бусадтай тоглоом, эд зүйлсээ хуваалцдаг уу? 5. Зургийг хараад үйл явдлыг зохион ярьдаг уу?

6. Бусдыг хайрлан, тусалж, асарч халамжилдаг уу? 6. Зураг зурах дуртай юу?

7. Өөрийнхөө тааламжгүй байдлыг илэрхийлж чаддаг уу? 7. Зурсан зураг, бүтээлээ тайлбарлан ярьдаг уу?

8. Бусад хүмүүсийн таатай, таагүй байдлыг мэдэрдэг үү? 8. Бусдын бүтээлийг сонирхон үздэг үү?

9. Тэвчээртэй, хүлээцтэй зан чанар бий юу? 9. Байгаль дэлхийн талаар сонирхон асуудаг уу?

10. Бусдын эд зүйлд зөвшөөрөл авч хүрдгийг мэдэх үү? 10. Үзсэн зүйлийнхээ талаар ойлгосноо тайлбарлан ярьдаг уу?
Нийт 
оноо                                                                    

                      Эцэг эхийн гарын үсэг ..........................................                Танилцсан: Багшийн нарын үсэг .........................................

    64-80 оноо хангалттай              48-63 оноо дунд зэрэг        0-47 оноо бэлтгэл хангалтгүй 

ТАНЫ ХҮҮХЭД СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХАД БЭЛЭН ҮҮ?

  

Нийт 
оноо
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Эцэг эхчүүдээ! Та бүхэн 9-р сард хүүхдээрээ дуртай зургийг нь зуруулаарай.
(Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус зургуудаас харьцуулан харах боломжтой)

10



(Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус зургуудаас харьцуулан харах боломжтой)

11

Эцэг эхчүүдээ! Та бүхэн 12-р сард хүүхдээрээ дуртай зургийг нь зуруулаарай.



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)    

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.

“Хичээлдээ дуртай явдаг ухаалаг, өөртөө 
итгэлтэй хүү/ охиноороо аав, ээж нь 

бахархдаг шүү. Чи сайн сурч, сайн хүн 
болж чадна гэдэгт итгэж байна”.

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ТАВАН ХОШУУГААР  өнгө 

ялган зурж тэмдэглээрэй.

1

Шагай няслах, шүр хэлхэх, 
эвлүүлдэг тоглоом тоглох зэрэг 
сонирхолтой үйлийг хийлгээрэй. 
Ингэснээр гар, сарвууны булчин 
хөгжиж сайхан бичдэг болно.

2

“Манай мал- Шагай наадам” 
тоглоомыг хамтдаа тоглоорой. 
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн 
тоолох, жиших, ажиглах чадварыг 
хөгжүүлнэ. Зааврыг 37-р 
хуудаснаас үзнэ үү?

3

Гэрт байгаа эд юмсыг тоолуулах, 
том, жижгээр нь ялгуулах, олон 
цөөнөөр нь жишүүлэх зэрэг 
дасгал ажлыг хийлгээрэй. Тооны 
хичээлдээ амжилттай суралцахад 
нь дөхөм болно.

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Хамтдаа бяцхан үрсээ сургуулийн шинэ амьдралд дасахад нь тусалъя. 
9 дүгээр сарын гол үйл ажиллагаа нь (1) Бусдын яриаг анхааралтай сонсож ойлгох (2) Санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэх (3) Ажиглах (4) 
Юмсыг оноож тоолох (5) Жиших, цифрийг таних (6) Үсэг, тооны зурлагыг зөв бичих чадварт суралцах юм.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

- Р САР Бидний хүүхэд сурагч боллоо

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
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САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



Хүүхэд өөртөө итгэлтэй байхдаа дасан 
зохицох, суралцах чадвар нь байнга нэмэгдэж 
байдаг учир хүүхдээ зэмлэхгүйгээр, алдаагаа 
ухаарч ойлгоход нь туслаарай. Түүнд ямагт 
итгэл хүлээлгэж, сайхан үгээр амжилтыг нь 
урамшуулж байгаарай.  

ХҮҮХДИЙГ ӨӨРТӨӨ ИТГЭЛТЭЙ БОЛГОХ

Таны хүү/ охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө Тийм Үгүй

1 Гэртээ байгаа эд юмсыг нэрлэж чаддаг уу?

2 Хичээлийн хэрэгслээ тоочин нэрлэдэг үү?

3 Хичээлийн хэрэгслээ цэвэр нямбай ашигладаг уу?

4 Бодит юмсыг том, жижгээр нь ялгаж тавьж чаддаг уу?

5 Тооны цифрийг нэрлэж чаддаг уу?

6 Зургийг ажиглан ялгааг олж хэлдэг үү?

7 Өнгө таньж, нэрлэж чаддаг уу?

8 Зургийг хүрээнээс илүү гаргалгүй, жигд өнгө ялган буддаг уу?

9 Хоёр ижил шагайг олж, нясалж чаддаг уу?

10 Нясалж авсан шагайгаа тоолж, бусадтай харьцуулан хэдээр 
олон, цөөн шагай авснаа хэлж чаддаг уу?

11
12
13

9-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ

 Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ ажиллаарай. 
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



 

Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)   

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.

“Орчныхоо хогийг санаачилгаараа 
цэвэрлэж, цэвэрч нямбай байдаг хүү/ 

охиндоо аав, ээж нь хайртай шүү.”

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ДУГУЙ ДҮРСЭЭР  өнгө 

ялган зурж тэмдэглээрэй.

1

Сонирхолтой зүйлсийн 
цуглуулгатай болоход нь 
туслаарай. Хүүхэд юмсыг 
цэгцлэх, ангилах, бүртгэх  зэрэг 
чадваруудад суралцана.

2
Зурагт ном үзүүлж, уншиж 
өгөөрэй. Хүүхэд  зургийг нь харж 
үйл явдлын дагуу ярьж сурна.

3

“Дүрсээр наадагч-Тархины 
шуурга” тоглоомыг тоглуулаарай. 
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн 
сэтгэлгээний  хурд, уян хатан 
чанар, ажиглах, зохиомжлох зэрэг 
чадваруудыг хөгжүүлнэ. Зааврыг 
34-р хуудаснаас үзнэ үү? 

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Энэ сард таны хүүхдийн сургуульдаа дасан зохицож суралцах суурь чадварууд хөгжинө. Иймээс та хүүхдийнхээ хүсэл сонирхол, идэвхийг 
нь дэмжиж хамтдаа суралцаарай.    

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР Хамтдаа сурцгаая

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯ

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

ДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
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САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



Та хүүхдэдээ өдөр бүр 30 минут зарцуулбал 
7 хоногт 3.5 цаг, сард 15 цаг, жилд 180 цаг 
хүүхэдтэйгээ тасралтгүй ажиллах ба энэ нь 
хүүхдэдээ болон гэр бүлдээ оруулж буй маш 
том хөрөнгө оруулалт юм шүү. 

ХҮҮХДЭДЭЭ ЦАГ ГАРГААРАЙ

Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ ажиллаарай. 

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө Тийм Үгүй

1 Бусдад өөрийгөө танилцуулж чаддаг уу?
2 Юмсын байршил, хөдөлгөөнийг зөв тайлбарлаж, зааж, нэрлэж 

байна уу?
3 1-10 хүртэл оноож тоолдог уу?
4 Бодит юмсыг тоолоод хэдээр олон, хэдээр цөөн  байгааг хэлж 

чадаж байна уу? 
5 Чээжилсэн шүлгээ өөртөө итгэлтэй уншдаг уу?
6 Баруун, зүүн гараа ялгаж мэддэг үү?
7 Дүрсээр зохиомж хийж чаддаг уу?
8 Зургийг харж үйл явдлыг зохиож ярьж чаддаг уу?
9 Дүрс ялган нэрлэж чаддаг уу?

10 Цуглуулсан зүйлээ ангилж ялган цэгцэлдэг үү?

11
12
13

10-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)    

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.

“Зам хөндлөн гарахдаа ногоон гэрэл, 
цагаан шугамаар гарч хариуцлагатай 
байж чаддаг хүү/охиндоо аав ээж нь 

баярладаг шүү”.

1

Та хүүхдээрээ гэртээ байгаа эд 
юмсыг тоолуулах, том жижгээр 
нь ялгуулах, олон цөөнөөр нь 
жишүүлэх дасгал ажлуудыг 
хийлгээрэй. Тооны хичээлдээ 
амжилттай суралцахад дөхөм 
болно. 

2

Хичээлийн  хуваарийг зурагт 
байдлаар хамтарч хийгээрэй.
Хүүхэд тань бие даан хичээлээ 
ялгаж сурахад нь тусална.

3

“Ижил үсгүүдийг олцгооё” 
тоглоомыг тоглоорой. Энэхүү 
тоглоом нь хүүхдийн ажиглах 
чадвар, харааны ойг хөгжүүлж, 
үсэг нүдлэхэд тустай. Зааврыг 
36-р хуудаснаас үзнэ үү. 

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Энэ сард таны хүүхэд уншиж сурах эхний алхмаа хийнэ. Зургаан настнуудын хувьд тоглоом маш чухал үүрэгтэй ба тоглонгоо сурч хөгжих 
нь амжилттай суралцах алхам болдог байна.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.
Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 

бүртээ хуанлид  ИНЭЭМСЭГЛЭЛЭЭР  өнгө 
ялган зурж тэмдэглээрэй.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР Тoглонгoo суралцах нас

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
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САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



 Зургаан настнууд хичээлийг ч тоглоом мэт 
хүлээн авдаг. Тэд тоглох явцдаа идэвхтэй 
суралцаж, хөгжиж байдгийг эрдэмтэд 
тогтоожээ. 

 

СУРГАЛТ ТОГЛООМ

 Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 
ажиллаарай. 

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө 
Тийм Үгүй

1 Эгшиг үсэг, урт эгшиг, хос эгшгийг зөв уншиж чадаж байна уу?
2 Эр эгшиг- а, о, у, эм эгшиг - э, ө, ү ялгаж таньдаг уу?
3 Юмсыг тав, таваар багцалж тоолж чаддаг уу?
4 Тооны их ба бага, хөрш тоог хэлж чаддаг уу?
5 Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрсийг таньдаг уу?

6 Төстэй  О-Ө, У-Ү гэх мэт үсгүүдийн ижил ба ялгааг ажиглаад 
хэлж чаддаг уу? 

7 Хичээлийн хуваарийг зурагт байдлаар хараад хичээлээ ялгаж 
чаддаг уу?

8 Юмсын олон цөөнийг жишиж, харьцуулж хэлдэг үү?
9 Хоёр ижил шагайг олж, нясалж чаддаг уу?

10 Нясалж авсан шагайгаа тоолж, бусадтай харьцуулан хэдээр 
олон, цөөн шагай авснаа хэлж чаддаг уу?

11 10 хүртэлх тооны бүтцийг чээжээр хэлж чаддаг уу?
12 Тэгш ба сондгой тоог нэрлэж чаддаг уу?
13

11-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)   

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.
“Гэрийн даалгавраа цаг хугацаанд 

нь хийдэг эрч хүчтэй,  хичээнгүй зан 
чанартай хүү/ охиндоо аав ээж нь хайртай 

шүү”.

1

Ном, сэтгүүлээс мэддэг үсэг, үе, 
үгийг олуулж, будуулаарай. Энэ 
дасгал ажил нь үе тогтоох, үг үеэс 
бүтдэг болохыг ойлгуулна.

2

Хүүхэдтэйгээ хамт үгийн утгын 
зурагт толь бичиг хийгээрэй. 
Толь бичиг хийснээр үгийн 
утгыг ойлгох, үгийн баялгийг 
нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.

3

“Уншлагын хөзөр” тоглоомыг 
тоглуулаарай. Энэхүү тоглоом 
нь үсэг, үе, үг тогтоож уншиж 
сурахад тус болно.  Зааврыг 34-р 
хуудаснаас үзнэ үү. 

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Энэ сард эхний шатны М, С, Р, Х гийгүүлэгч үсгүүдтэй танилцаж үе, үгийг холбон уншиж, бичиж сурна.  Иймээс үе, үгийг бичих, уншиж 
сурахад тохиолддог түгээмэл бэрхшээлүүдийг даван туулахад нь туслаарай.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ЗҮРХЭЭР  өнгө ялган 

зурж тэмдэглээрэй.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР Хүүхэд бол мэдлэгээ өөрөө бүтээгч

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
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САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



Багаасаа номтой нөхөрлөсөн хүүхэд 
номын зургийг  харж төсөөлөн ярих, 
тайлбарлах, бие дааж сурах зэрэг олон 
чадварт суралцдаг. Ном хүүхдэд ухаарал, 
гэгээн мөрөөдөл, зорилго, сайн сайхан 
ирээдүйг хайрладаг. 

НОМТОЙ НӨХӨРЛӨХИЙН ГАЙХАМШИГ

 Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 
ажиллаарай. 

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө 
Тийм Үгүй

1 Гийгүүлэгч М, С, Р, Х- дармал үсэг, үеийг уншиж чаддаг  уу?

2 Гийгүүлэгч М, С, Р, Х- бичмэл үсэг, үеийг уншиж чаддаг  уу?

3 Гийгүүлэгч М, С, Р, Х- үсэг, үеийг чээжээр зөв бичдэг  үү?

4 Эгшиг ба гийгүүлэгч авиаг ялгаж таньдаг уу?

5 Хүний нэрийг томоор бичдэг гэдгийг мэдэх үү?

6 Өгүүлбэрийг том үсгээр эхлэн бичдэг гэдгийг мэдэх үү?

7 Юмсын хүнд, хөнгөнийг харьцуулан жишиж хэлж чаддаг уу?

8 10-ын дотор нэмж чаддаг  уу?

9 10-ын дотор хасаж чаддаг уу?

10 Уншсан зүйлээсээ ойлгоогүй үгийн утгыг асуудаг уу?

11
12
13

12-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)  

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.

“Бохирдох бүрт нь гараа угааж, шүдээ 
тогтмол арчилж байдаг миний хүү/ охин 

цэвэр нямбай  хүүхэд шүү”.

1
Орой унтахын өмнө үлгэр уншиж 
өгөөрэй. Хүүхэд ном уншиж сурах 
хүсэл тэмүүлэлтэй болно.

2
Хүүхэдтэйгээ номын дэлгүүрээр 
зочилж ном уншихын ач 
холбогдолыг тайлбарлан хэлж 
өгөөрэй.

3
Амралтаараа үзсэн үзвэр, аялж 
зугаалсан фото зургаараа зургийн  
цомог хийж өгөөрэй. Энэ нь үзсэн 
зүйлээ ярьж сурахад нь тус болно. 

4

“27 дүрс ба 9 нүд тоглоом”-ыг 
тоглуулаарай. Энэхүү тоглоом 
нь хүүхдийг  ангилах, ялгах, 
харьцуулах, зүй тогтлыг  ажиглах,  
дараалал үүсгэх зэрэг чадварт 
сургана.
Зааврыг 36-р хуудаснаас үзнэ үү.

5
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Амралтын хугацаанд хүүхдээ эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулаарай. Түүнчлэн сонирхдог зүйлийг нь бие даан хийлгэж, 
үзсэн хичээлийг нь мартуулалгүй давтуулаарай. Өмнөх саруудад санал болгосон дасгал ажлуудыг давтуулан хийлгээрэй.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР Өвлийн хөгжөөнт амралт

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  САРААР  өнгө ялган 

зурж тэмдэглээрэй.

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ

20

САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



 Хэлж байгаа үгээ анхаар- Хүүхэд сонсоно. Хийж 
байгаа үйлдлээ хяна-Хүүхэд харна. Тэд үргэлж 
томчуудаас суралцаж байдаг. Хүүхдүүд “Хаашаа 
харах, хэн болохоо сонгохдоо” тань руу хардаг. 

ЭЦЭГ ЭХ ТА ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖЛИЙН ТОЛЬ

 Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 
ажиллаарай. 

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө 
Тийм Үгүй

1 Үзсэн үсгүүдээс бүтсэн нэг үетэй үгийг шууд уншдаг уу?

2 Мэдэгдэхгүй байгаа тоог дүрсээр, үсгээр тэмдэглэж болдог 
гэдгийг мэдэх үү?

3 Хүүхэд тань ном зохиол уншуулах дуртай юу?

4 Номын зургийг хараад юуны тухай өгүүлж байгааг таамаглаж  
ярьдаг уу?

5 Үзсэн киноныхоо тухай найздаа ярьж өгөх дуртай юу?
6 Дүрсийг хэмжээгээр нь ялгаж чаддаг уу?
7 Дүрсийг ижил ижлээр нь ангилж, ялгадаг уу?
8 Дүрсийг өнгө, өнгөөр нь ялгаж чаддаг уу?
9 Хүнд, хөнгөнийг харьцуулан жишиж тогтоодог уу?

10 Уншсан зүйлээсээ ойлгоогүй үгийн утгыг асуудаг уу?
11
12
13

1-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)  

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.

“Хичээлийн хэрэгсэл, өөрийнхөө 
хувцсыг гээлгүй хямгадаж эмх цэгцтэй 
байж чаддаг хүү/ охиндоо аав, ээж нь 

баярлалаа”.

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ

Хүүхдэдээ  ураг төрлөө таних, дээдлэн хүндлэх, эрхэм ёс заншлаас суралцахад нь туслаарай. 
Энэ сард нэгдүгээр шатны В, Л, Н, Ш гийгүүлэгч үсгүүдтэй танилцаж үе, үгийг холбон өгүүлбэр, богино эх  уншиж, бичиж сурна. 
Хүүхдийнхээ давуу талыг магтаж суралцах хүсэл тэмүүлэл, урам зориг хайрлаарай.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

1

Сонин, сэтгүүлийн гарчгийг 
хайчлуулан зургийн дэвтэрт 
наалгаж, мэддэг үсэг, үе, үгийг 
олуулаарай. Ингэснээр ажиглах 
чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ 
унших чадварыг хөгжүүлнэ.

2
Зургийг ашиглан жижиг эх 
зохиолгоорой. Зохиосон эхээрээ 
хамтдаа жижиг ном хийгээрэй .

3

Хүүхдийнхээ бага насны хөгжөөнт 
түүхээр хамтдаа жижиг ном хийж 
уншуулаарай. Ингэснээр хүүхэд  ном 
унших дуртай болно.

4

“Би үг бодож оллоо” тоглоомыг 
хамтдаа тоглоорой. Энэхүү тоглоом 
нь хүүхдийн авиаг ялгаж сонсох, 
үг таах, санаа бодлоо илэрхийлэх 
чадвартай болгоход тусална. 
Зааварыг 38-р хуудаснаас үзнэ үү?

5
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  НАРНЫ ЦАЦРАГААР  

өнгө ялган зурж тэмдэглээрэй.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР Магтаал сайшаал нь амжилтын гайхамшигт түлхүүр

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө
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САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



 Эцэг эхийн хайрыг байнга  мэдэрч, 
тэднээс өөрийн сайн зан чанаруудын 
талаар сонсож өссөн хүүхэд өөрийнхөө 
тухай өөдрөг сэтгэгдэлтэй  болдог.

БУРМААР ТЭТГЭХЭЭР УРМААР ТЭТГЭ

           Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 
ажиллаарай.

 

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө 
Тийм Үгүй

1 Гийгүүлэгч В, Л, Н, Ш- дармал үсэг, үеийг уншиж, ойлгож байна 
уу?

2
Гийгүүлэгч В, Л, Н, Ш- бичмэл үсэг үеийг уншиж, ойлгож байна 
уу?

3 Гийгүүлэгч В, Л, Н, Ш- үсэг, үеийг чээжээр зөв бичдэг үү?
4 Өгүүлбэр, эхээс ойлгохгүй байгаа үгийн утгыг асуудаг уу?

5 20 хүртэлх тоог жишиж чаддаг уу ?
6 20 хүртэлх тоог  оноож тоолж чаддаг уу?

7 Жижиг хайрцаг, аяга, тавганд хэчнээн чихэр багтаж болохыг 
баримжаалан таамаглахыг эрмэлздэг үү ?

8 Шагай, бичгийн хавчаар гэх мэт зүйлийг хэрэглэн урт, богиныг 
тодорхойлж чаддаг уу?

9 Уншсан зүйлээсээ ойлгоогүй үгийн утгыг асуудаг уу?

10
11
12
13

2-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

 ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)  

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй. 
“Ахмад настныг хүндэтгэж, дүүгээ 

хайрладаг ухаантай хүү/ охиндоо аав ээж 
нь маш их баярладаг шүү”.

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ

1

Зураг зурах, наамал наах, нугалбар 
хайчлах  зэргээр хүүхэдтэйгээ хамт 
бүтээл хийгээрэй. Энэ нь хүүхдийн 
сэтгэн бодох, зохион бүтээх 
чадваруудыг хөгжүүлнэ.

2

Мэндлэх хүндлэх ёс, хүндэтгэлийн 
үг, хэллэг зааж өгөөрэй. Хүүхэд 
багаасаа бусдад хүндэтгэлтэй 
хандаж, зөв мэндчилж сурна.

3

“Далан худалч байна та битгий 
уурлаарай-” тоглоомыг хамтдаа 
тоглоорой. Энэхүү тоглоом нь 
өгүүлбэрийг уншиж ойлгоод зөв, 
буруу, үнэн, худал утгыг ялгах 
чадварт сургана. Зааврыг 35-р 
хуудаснаас үзнэ үү?

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Энэ сард хоёрдугаар шатны Г, Д, Т, Б- гийгүүлэгч үсэг, Ь- тэмдэг үсэгтэй танилцаж үе, үг холбон өгүүлбэр, богино эх уншиж, бичиж сурна. 
Мөн та хүүхэдтэйгээ гэр бүлийнхнийгээ хайрлах, хүндлэх, гэр бүлийн үнэ цэнийн талаар ярилцаж энэ тухай үлгэр, богино өгүүлэл уншиж 
өгөөрэй.  

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР Гэр бүлийн үнэ цэнэ, хайр халамж

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ДӨРВӨЛЖИН ДҮРСЭЭР  

өнгө ялган зурж тэмдэглээрэй.

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө
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САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ



Эцэг эх та бүхэн хүүхдэдээ өөрт тохиолдсон 
зүйлсийн талаар ярьж  баярлаж эсвэл 
харамсаж байгаагаа нээлттэй  илэрхийлж 
байгаарай. Ингэвэл хүүхэд өөртөө 
тохиолдсон зүйлийнхээ талаар чөлөөтэй 
ярьж, сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг болно. 

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ИЛЭРХИЙЛЭЛ

             Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 
ажиллаарай. 

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө Тийм Үгүй

1 Гийгүүлэгч Г, Д, Т, Б, тэмдэг үсэг Ь- дармал үсэг, үг, үеийг  
уншиж ойлгодог уу?

2 Гийгүүлэгч Г, Д, Т, Б, тэмдэг үсэг Ь- бичмэл үсэг, үг, үеийг  
уншиж ойлгодог уу?

3 “Далан худалч байна та битгий уурлаарай” тоглоомын 
өгүүлбэрийг ойлгож үнэн, худал утгаар нь ялгаж чаддаг уу?

4 Эхийг уншаад энгийн асуултанд хариулж чаддаг уу?
5 Нүдэлсэн богино эхийг чээжээр зөв бичиж чаддаг уу?
6 Зургийг хараад өгүүлбэр зохиож чаддаг уу?
7 Өгөгдсөн үсгийг  ашиглан үг зохиож бичиж чаддаг уу?
8 Илэрхийллээс мэдэгдэхгүй байгаа тоог олж чаддаг уу?
9 Уншсан зүйлээсээ ойлгоогүй үгийн утгыг асуудаг уу?

10
11
12
13

3-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР



Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)  

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй.
Найзтайгаа эвтэй найртай тоглодог 
нөхөрсөг хүү/ охиноороо аав ээж нь 

бахархдаг шүү.

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ

1

“Манай гэр бүлийн бахархал” 
сэдэвтэй жижиг ном хийгээрэй.
Ингэснээр хүүхэд гэр бүлээрээ 
бахархах болно.

2

Энэ долоо хоногт гэртээ юу хийж 
болох талаар хүүхэдтэйгээ ярилцан 
хамтдаа төлөвлөгөө гаргаж хуанли 
дээр тэмдэглээрэй. Хүүхэд аливаа 
зүйлийг төлөвлөж сурахаас гадна 
долоо хоногийн гарагуудыг нэрлэж 
сурна. 

3

“Зурагт таавар” тоглоомыг хамтдаа 
тоглоорой. Энэхүү тоглоом нь 
хүүхдийн таамаглал дэвшүүлэх, 
дарааллыг олох, утга санааг 
ойлгох, нэгтгэн дүгнэх чадваруудыг 
хөгжүүлнэ. Зааврыг 38-р хуудаснаас 
үзнэ үү?

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Энэ сард хоёрдугаар шатны Ц, Ч, З, Ж- гийгүүлэгч үсгүүдтэй танилцаж үе, үгийг холбон өгүүлбэр, богино эх уншиж, бичиж сурна. 100 
хүртэл тоолох, 20-ийн дотор нэмэх, хасах чадвартай болно.  

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

Халуун дотно элэгсэг харилцаа хамгаас чухал- Р САР

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ГУРВАЛЖИН ДҮРСЭЭР  

өнгө ялган зурж тэмдэглээрэй.

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө
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Халуун дотно, элгэмсэг харилцаа нь бусдад 
хамгийн сайхан сэтгэгдлийг төрүүлдэг. Нандин 
сэтгэлийн илэрхийлэл болсон  “Хайртай”  гэдэг 
үгийг  хүүхдэдээ хэлж, түүнд зөвхөн сайн сайхныг 
хүсч байгаагаа  ойлгуулснаар өөрийгөө болон 
бусдыг хайрлах сэтгэлтэй болоход тусална.

 ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН БУСДЫГ ХАЙРЛАХ СЭТГЭЛ

Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 
ажиллаарай.

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө 
Тийм Үгүй

1 Гийгүүлэгч Ц, Ч, З, Ж - дармал үсэг, үеийг  уншиж ойлгодог уу?

2 Гийгүүлэгч  Ц, Ч, З, Ж - бичмэл үсэг, үеийг  уншиж ойлгож байна 
уу?

3 Ойлгоогүй зүйлээ тодруулан асуудаг уу?
4 Өөрийн санаа бодлоо бусдад ойлгомжтой хэлж чаддаг уу?
5 Гэр бүлийнхээ гишүүдийн нэрийг бичиж чаддаг уу?
6 2-3 үетэй үгийг шууд уншиж чаддаг уу?
7 100 хүртэл 10, 10-аар багцалж тоолж чаддаг уу?
8 Бүтэн аравтаар нэмж чаддаг уу?
9 Бүтэн аравтаар хасаж чаддаг уу?

10
11
12
13

4-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ
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Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь 
адилхан байдаг вэ?                                              
(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж  
будуулаарай.)  
 

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та 
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ 

хэлээрэй. 
Бохирдсон аяга, тавгаа цаг алдалгүй 

угааж чаддаг ажилсаг хүү/ охиндоо аав 
ээж нь баярлаж байна.

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА  ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ

  Эцэг эхийн тэмдэглэл Багшийн зөвлөгөө

1

Бусадтай хүндэтгэлтэй харилцах 
талаар хүүхэдтэйгээ ярилцаарай. 
Өнөөдөр хэн нэгэнд хэрхэн туслах 
талаар хүүхэдтэйгээ хамтран нэг  
ажил төлөвлөж хэрэгжүүлээрэй.

2

Цэцэг үрслүүлэх, тарих, амьтан 
тэжээх зэрэг үйлийг  хүүхэдтэйгээ 
хамт хийгээрэй. Хүүхэд байгальд 
хайртай болж хүмүүжихэд туслах 
болно.

3

Гэр бүлээрээ цэвэр агаарт зугаалж, 
хүүхэдтэйгээ байгалийн сайхан, онцлог 
шинжийн тухай ярилцаарай. Зугаалгын 
үед фото зураг авч зургийн цомог 
хийгээрэй.  

4
Тухайн сарын дасгал даалгаврын 
зургуудыг хүүхдээрээ өнгө ялган 
будуулаарай.

Багшийн санал

Эцэг эхийн санал

Энэ сард туслах эгшиг үсэг Я, Е, Ё, Ю,  онцгой дөрвөн гийгүүлэгч П, К, Ф, Щ, тэмдэг үсэг Ъ-тэй танилцаж үе, үгийг холбон өгүүлбэр, богино эх уншиж, 
бичиж сурна. 100-ийн дотор бүтэн аравтаар нэмэх хасах, 20-ын дотор аравт хэтрүүлэн нэмэх, хасах чадвартай болно. 

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.

Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх 
бүртээ хуанлид  ОД ДҮРСЭЭР  өнгө 

ялган зурж тэмдэглээрэй.

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа 
хариуцлагатай ханддаг болно.

- Р САР
Эрдмийн баяр

САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ
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Хүүхдийг тэвчээртэй болгон хүмүүжүүлбэл 
тэд амжилтанд хүрнэ. Учир нь хүлээцтэй хүн 
үргэлж зөв сонголт хийдэг, тэвчээртэй хүн 
ямагт бэрхшээлийг даван туулдаг.

ТЭВЧЭЭРТЭЙ ХҮН АМЖИЛТАНД ХҮРДЭГ

5-р сарын чадварыг үнэлэх  хуудас
Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв «ҮГҮЙ» гэсэн үнэлгээ авсан бол багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ 

ажиллаарай.

Таны хүү / охин 
Эцэг эх

Сурах бичиг танд тусална Багшийн зөвлөгөө 
Тийм Үгүй

1 Я, Е, Ё, Ю, П, К, Ф, Щ,  тэмдэг үсэг Ъ- дармал үсэг, үе, үгийг  уншиж 
чаддаг уу?

2 Я, Е, Ё, Ю, П, К, Ф, Щ, тэмдэг үсэг Ъ- бичмэл үсэг, үе, үгийг  уншиж 
чаддаг уу?

3 Орчин тойрноос ажигласан зүйлээ сонирхон асуудаг уу?
4 Харсан зүйлээ бусдад тайлбарлан ярьж чаддаг уу?
5 Холбоо үг зохиож чаддаг уу?
6 Эхийг уншаад энгийн асуултанд хариулж чадах уу?
7 Үг, өгүүлбэрийг зөв  ойлгож, ойлгомжтой ярьдаг уу?
8 Цаг хэд болж байгааг хэлж чаддаг уу?
9 Юмсыг хуваарилах замаар хоёр тэнцүү хувааж чаддаг уу?
10 20 хүртэлх тооноос тэгш, сондгой тоог ялган таньдаг уу?

11
20-ийн дотор аравтыг задлан хасах үйлдлийг гүйцэтгэж  чаддаг 
уу?

12

13

ЧИН СЭТГЭЛИЙН ҮГ

ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР
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(Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус зургуудаас харьцуулан харах боломжтой)
Эцэг эхчүүдээ! Та бүхэн 3-р сард хүүхдээрээ дуртай зургийг нь зуруулаарай.

30



(Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус зургуудаас харьцуулан харах боломжтой)
Эцэг эхчүүдээ! Та бүхэн 5-р сард хүүхдээрээ дуртай зургийг нь зуруулаарай.
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Эцэг эхчүүдэд зориулсан 
зөвлөгөө мэдээлэл
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС  I АНГИ 
(Бага боловсролын цөм хөтөлбөрөөс ашигласан болно.)

Энэхүү дүнгийн хуудсаар анги удирдсан багш хичээлийн жилийн дунд болон төгсгөлд сурагчийг үнэлэх ба тус үнэлгээг холбогдох зөвлөмжийн хамт эцэг эхэд танилцуулна.
Маш сайн- М, Хангалттай- Х, Сайжирч байгаа- С, Анхаарах шаардлагатай- А 

Чадвар
Хугацаа 

Чадвар
Хугацаа 

12-р 
сар

5-р 
сар

12-р 
сар 5-р сар

Су
ра

лц
ах

 е
рө

нх
ий

 ч
ад

ва
р

Өөртөө итгэлтэй байх

То
оц

оо
ло

х 
ча

дв
ар

Сэтгэн бодох

Анхааралтай сонсох Асуудал шийдвэрлэх

Заавар, журам дэгийн дагуу ажиллах Тоолох 

Хийж байгаа ажил үйлээ нягталж, хянаж, цагт нь дуусгах Жиших 

Бие даан ажиллах болон хамтран ажиллах Тоймлох 

Олон нийтийн ажилд оролцох Таних, хэмжих

Авьяасаа нээх, хөгжүүлэх Тооцоо хийх 

Суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй байх Ухагдахуун, нэр, бодолт, үг хэллэгийг 
ойлгон хэрэглэх

Эх
 х

эл
ни

й 
ча

д
ва

р

Ун
ш

их
 

Зөв унших

Би
еэ

 а
вч

 я
ва

х,
 н

ий
гэ

м
 

ор
чи

нд
 а

м
ьд

ра
х 

ча
дв

ар

Мэндлэх, хүндлэх

Ойлгож унших Бусдад туслах, эвсэг, нөхөрсөг, ажилсаг 
байх

Хурдан унших Биеэ эрүүл байлгах

Бусдад хандаж унших Дүрэм, журам биелүүлэх

Би
чи

х

Зөв бичих Биеэ хөгжүүлэх оролдлого чармайлт

Хичээнгүй сайхан бичих Хөдөлгөөний эв дүй

Хурдан бичих

О
рч

ин
, ю

м
сы

н 
го

о 
са

йх
ан

, 
зо

хи
цл

ы
г 

м
эд

рэ
х 

ча
дв

ар Мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлөө ойлгох, 
илэрхийлэх

Яр
их

Чээжилснээ зөв тод, сонсголонтой аялгуулан ярих Баяжуулан зохиомжлон сэтгэх, бүтээл хийх

Бусдад ойлгомжтой ярих Зэмсэг багаж хэрэгсэлтэй эвтэй харьцах

Үг хэллэгийг сонгон хэрэглэх тайлбарлах

Ахиц амжилтын үзүүлэлт 12-р сард Эцэг эхэд өгөх зөвлөмж, анхаарах асуудал 12-р сард

Үнэлсэн анги удирдсан багшийн гарын үсэг  ........................................ Танилцсан эцэг эхийн гарын үсэг ...............................................

Ахиц амжилтын үзүүлэлт 5-р сард Эцэг эхэд өгөх зөвлөмж, анхаарах асуудал 5-р сард

Үнэлсэн анги удирдсан багшийн гарын үсэг  ........................................ Танилцсан эцэг эхийн гарын үсэг ...............................................
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ДҮРСЭЭР НААДАГЧ - ТАРХИНЫ ШУУРГА ТОГЛООМ

ЗОРИЛГО:  
“Дүрсээр наадагч- Тархины шуурга” тоглоом нь хүүхдийн сэтгэлгээний 
хурд, ажиглах,  зохиомжлох, сэтгэн бодох  чадваруудыг хөгжүүлэхээс 
гадна математикийн үг хэллэгийг ойлгоход тусална.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  
Өнгө өнгийн гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрс, савхнууд  бэлтгэнэ. 

ТОГЛОХ ЗААВАР: (Хэдэн ч хүүхэд тоглож болно.)
1. Тоглогчид хайрцагтай дүрс, савхаа ширээн дээр байрлуулсан байна.
2. Хэдэн минутанд уралдах хугацаагаа тогтоно. Хүүхдийн сэтгэлгээ, 

хурдаас шалтгаалан 1-5 минут тоглох ба хурд нэмэгдэх тусам хугацааг 
богиносгоно.

3. Дүрсээр юу хийх вэ? гэдгийг тохирно. Байшин, машин, мод, цэцэг, загас, 
эрвээхий шувуу гэх мэт зүйлүүдээс сонгож хийнэ.

4. Эцэг эх минут харж эхлэх, дуусгахыг хугацааг удирдана. 
5. Олон янзаар бүтээсэн нь тоглоомын ялагч болно.  Ялагчаа хүүхдүүд 

өөрсдөө тодруулах нь чухал байдаг.
6. Хүүхдүүд өөрсдийн хийсэн бүтээлээ буцааж буулгах сонирхолгүй 

байдаг тул фото зураг авах, зурах, өнгийн цаасаар ижил дүрсүүдийг 
хайчилж  наалгах зэргээр хийсэн бүтээлийг нь хадгалаарай. 

 

УНШЛАГЫН ХӨЗӨР - ШИРЭЭНИЙ ТОГЛООМ

ЗОРИЛГО: 
“Уншлагын хөзөр” тоглоом нь хүүхдийн үсэг, үе, үг нүдэлж, уншиж сурах 
чадварыг хөгжүүлнэ. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  
Картан дээр хүүхдийн үзсэн  үсэг, үе, үгийг бичих хөзөр бэлтгэнэ. 

ТОГЛОХ ЗААВАР: (2 хүн тоглоно.)
7. Хөзрөө холиод тоглогч тус бүр тав, таван хөзөр авч үлдсэн хөзрийг нь  

доош харуулж  давхарлан тавина.
8. 1-р тоглогч  өөрийн хөзрөөс нэгийг авч 2-р тоглогчид өгч уншуулан 

дахин нэг хөзөр газраас сугалж авна. 
9. 2-р тоглогч 1-р тоглогчийн өгсөн хөзрийг унших ёстой. Хэрвээ уншиж 

чадаагүй бол тэр хөзрөө гартаа авна. Харин уншиж чадсан тохиолдолд 
хөзрөө доош харуулж ялгаж тавина.

10. Дээрх дарааллаар бие биедээ хөзөр өгч уншуулна. 
11. Хамгийн түрүүнд гартаа хөзөргүй үлдсэн тоглогч ялагч болно. 
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ЗОРИЛГО: 

“Далан худалч байна - Та битгий уурлаарай” хөлөгт тоглоом нь хүүхдийн 
өгүүлбэрийг уншиж ойлгох чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ зөв, буруу, 
үнэн, худал утгатай өгүүлбэрийг ялгах чадвартай болно. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

Үнэн ба худал өгүүлбэрүүд бичсэн 20 ширхэг карт, 25-30 орчим нүдтэй 
хөлөг (хөлөг нь урагш нүүхэд зориулагдсан), хясаа (хясаа нь өөрийгөө 
төлөөлөх шагай, товч, бөглөө, чулуу, даам, шатрын  хүү аль нь ч байж 
болно) бэлтгэнэ. 

ТОГЛОХ ЗААВАР:  (Хэдэн ч хүн тоглож болно.)

1. Хөлөгт тоглоомоо дэлгэн өөр өөрсдийн хясааг эхний нүдэнд 
байрлуулна. 

2. Өгүүлбэр бичсэн картаа холиод доош харуулан давхарлан тавина. 

3. Хэнээс эхлэхээ шийдээд нар зөв тойрон ээлж ээлжээр картнаас 
сугалж тоглоно.

4. Эхний тоглогч картнаас сугалж алдаагүй зөв уншаад, үнэн утгатай 
өгүүлбэр таарсан бол урагшаа  нэг нүүнэ. 

5. Буруу унших эсвэл худал утгатай өгүүлбэр таарсан бол нүүхгүй. 
Дараагийн тоглогч түүнд хандаж “Далан худалч байна. Та битгий 
уурлаарай” гэж хэлнэ.

6. Дараагийн тоглогч картнаас сугалж тоглоомыг дээрхийн адил 
үргэлжлүүлэн тоглоно.  

7. Унших карт дуусвал дахин холиод доош нь харуулж тавиад 
үргэлжлүүлнэ.

8. Барианд түрүүлж ирсэн нь ялагч болно. Бүх тоглогч барианд иртэл 
тоглоом үргэлжилнэ.

Тоглоомын ашиглагдах өгүүлбэрүүд эцэг  эхийн хувьд худал боловч 
хүүхдийн хувьд ихэвчлэн үнэн өгүүлбэр байвал хүүхэд ялагч болох магадлал 

өндөр байна. Харин хүүхэд маань буруу уншсан тохиолдолд нүүхгүй байхыг 
бодолцож өгүүлбэрээ зохиохыг анхаарах хэрэгтэй.  

 ЖИШЭЭЛБЭЛ:  

1. Би сургуулийн сурагч. 
2. Би зургаан настай.
3. Би ном унших дуртай. 
4. Сандал өөрөө явдаг.
5. Би бол эрэгтэй.
6. Би бол эмэгтэй.
7. Манай ангийн охид хөвгүүдээс 

олон.
8. Манай ангийн хөвгүүд охидоос 

олон.
9. Бид замыг ногоон гэрлээр 

гардаг.
10. Бид замыг цагаан шугамаар 

гардаг.

11. Би гэрийн даалгавраа 
тогтмол хийдэг.

12. Хэрэм самар идэх дуртай.
13. Нохой хүний найз байж 

чаддаг.
14. Би өдөр бүр шүдээ угаадаг.
15. Би сансрын нисгэгч.
16. Би хоол хийж чадна.
17. Би машин барьж чадна.
18. Ахмад хүнийг хүндэтгэх 

хэрэгтэй.
19. Би чамаас насаар ах.
20. Шувуу бүр далавчтай байдаг 

гэх мэт. 

ДАЛАН ХУДАЛЧ БАЙНА ТА БИТГИЙ УУРЛААРАЙ- ХӨЛӨГТ ТОГЛООМ
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ИЖИЛ ҮСГҮҮДИЙГ ОЛЦГООЁ - ШИРЭЭНИЙ ТОГЛООМ

ЗОРИЛГО:  
“Ижил үсгүүдийг олцгооё” тоглоом нь хүүхдийн ажиглах чадвар, 
анхаарлын хуваарилалт, харааны ой тогтоолтыг хөгжүүлж, үсэг үеийг 
нүдэлж тогтооход тусална.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:   
Бүх үзсэн үсэг, үеийг карт хэлбэрээр тус бүр 2 хувь бэлтгэнэ.

ТОГЛОХ ЗААВАР:    
Тоглоомын эхэнд хоёр тоглогч хэдэн үсэг олохоо тохирно. Жишээ нь: Са, 
Во, Гээ, Луу, Дүү үеүүдийг  олъё гэж тохироод олон үсэг, үе дотроос хурдан 
олохыг хичээнэ. 
1.Эхний олсон 5 карт эгнүүлэн тавиад нөгөө тоглогч  үсгийг доод талд нь 
өөр өөр байрлалаар зэрэгцүүлэн  тавина. Жишээ нь: 

 
2. Одоо 2 эгнээ картаа доош нь харуулж тавина.

3. Эхний тоглогч нэг карт сугалаад ижил үсэг нь хаана байгааг олж дээш     
харуулаад зөв олсон бол хоёр картаа өөртөө авна

4. Буруу олсон бол буцааж байранд нь тавина гэх мэт ээлжлэн тоглож, олон 
карттай болсон нь ялагч болно.

27 ДҮРС БА 9 НҮД ТОГЛООМ

ЗОРИЛГО: 
“27 дүрс ба 9 нүд” тоглоом  нь хүүхдийн өнгө, дүрс, хэмжээг таних, 
ангилах, бүлэглэх, ялгах, ажиглах, анхаарах, зүй тогтлыг олох, засан 
сайжруулах, харьцуулах, жиших зэрэг чадварыг сайжруулахад тусална. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 

Гурван өөр өнгө, гурван өөр 
хэмжээтэй, гурван өөр дүрс бүхий 
27 зураг,  есөн нүд бүхий хүснэгт 
бэлтгэнэ. 

ТОГЛОХ ЗААВАР: 

(Ганцаараа ч тоглож болно.)               
1. 1. Өнгө өнгөөр ялгаарай. (Гурван 
өөр өнгө тус бүрээс 9) Аль нэг 
өнгийг есөн нүд бүхий хүснэгтэд 
мөр баганын дагуу ялгаатай 
байхаар байрлуулна.

2. Хэмжээ хэмжээгээр нь ялгаарай. 
(Гурван өөр хэмжээ тус бүрээс ес)

3. Аль нэг ижил хэмжээтэйг нь  есөн 
нүд бүхий хүснэгтэд мөр баганын дагуу ялгаатай байхаар байрлуулна.

4. Дүрс дүрсээр нь ялгаарай. (Гурван өөр дүрс тус бүрээс ес)

5. Аль нэг  дүрсээ есөн нүд бүхий хүснэгтэд мөр баганын дагуу ялгаатай 
байхаар байрлуулна. 

6. 27 дүрсээрээ зүй тогтлын хэлхээ үүсгэе. Нэг шинжээрээ ижил, хоёр 
шинжээрээ ялгаатай байхаар хэлхээ үүсгээрэй...гэх мэтчилэн тоглуулна.
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ЗОРИЛГО:  

“Манай мал- Шагайн наадам” тоглоом нь хүүхдийн ажиглах чадварыг 
хөгжүүлэх, бодит юмсыг тоолох, жиших, харьцуулах, нэмэх, хасах, 
зөрүүг олох чадварт сургахын зэрэгцээ математик үг хэллэгийг ойлгоход 
тусална.

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

Хүүхдийнхээ тоолох чадвараас шалтгаалан хэдэн ч шагайгаар тоглож 
болно. Тавын тооны бүтэц үзэж байвал тоглогч тус бүр таван шагайгаар, 
зургаагийн тооны бүтэц үзэж байх үед зургаан шагайгаар тоглох гэх мэтээр 
шагайныхаа тоог сонгох боломжтой. 

ТОГЛОХ ЗААВАР: 

Та хүүхэдтэйгээ хамт хоёулаа тоглоно. Тоглохын өмнө шагайны аль нь 
морь, тэмээ, хонь, ямаа болохыг зааж өгөөрэй.Тэнцүү тоотой шагай аваад 
тус тусдаа  шагайгаа орхиод дараах асуултыг хүүхдээсээ асуугаарай.

1. Танайд ямар ямар мал хэд байна вэ? Өөрийнхөө малыг ялгаарай. 

2. Манайд ямар ямар мал хэд байна вэ? Манай малыг ялгаад өгөөрэй.

3. Танайх хэдэн хоньтой вэ? Хэнийх хэдээр олон хоньтой байна вэ?

4. Танай мал манай малаас юугаараа өөр, юу нь ижил байна вэ?

5. Манай хоёрынх нийт хэдэн ямаатай байна вэ? гэх мэт ярилцаж тоглоно. 
“Малд нүдтэй сайн хүүхэд болох нь ээ” гэж магтаж дахин тоглох нь 
хүүхдүүдэд урам өгөх юм.

Хувилбар 1. 

Гүү унагалуулах, ингэ ботголуулах

ТОГЛОХ ЖУРАМ: Хоёр хүн тоглоно.

• Шагайгаа ээлжлэн орхих ба нэг морь буувал нэг гүү унагаллаа, хоёр 
тэмээ буувал хоёр ингэ ботголлоо гэж хэлээд шагайгаа авна.

• Шагайгаа дуустал тоглоод хэнийх хэдэн унага, хэдэн ботготой болсноо 
тоолох, хэдээр олон, цөөн байгаа жишиж ярилцах, манай хоёрынх 
нийлээд хэдэн унагатай, хэдэн ботготой болсон бэ? гэх мэтчилэн 
ярилцана.

• Хэн олон төл малтай болсон нь ялагч болно. 

МАНАЙ МАЛ- ШАГАЙ НААДАМ ТОГЛООМ
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ЗУРАГТ ТААВАР  ТОГЛООМ 

ЗОРИЛГО: 
“Зурагт таавар” тоглоом нь хүүхдийн зургийг хараад ойлгох, таамаглал 
дэвшүүлэх, логик дарааллыг олох, зүйр үг, шүлгийн утга санааг бүрэн 
ойлгох, зургаар санаа бодлоо илэрхийлэх, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, 
сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, зөв цэгцтэй ярих, бичих чадварыг 
хөгжүүлнэ.       
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 
Зүйр үг, шүлэг, оньсого зэргийг зурагт карт хэлбэрээр бэлтгэнэ.
Хувилбар 1. Зургаа хүүхдэд үзүүлж “Зураг юуг өгүүлж байна вэ?” гэж 
асууна. Хүүхдүүд өөр өөрийн үзэл бодлоор таамаглан хариулна. 2-3 зураг 
дээр ярилцсаны дараа нь тухайн зурагт тохирох зүйр үг, шүлэг, оньсого 
зэргийг уншиж өгч дээрх зургууд алинд нь тохирч байгааг асууна.
Жишээ нь: “Өөрөө өмдгүй байж өвдөг цоорхойг шоолох” гэх мэт.                                   
Хувилбар 2. “Би зурах дуртай” 
Хүүхдүүдээс өөрсдийн мэддэг зүйр үгээ санахыг хүснэ. Тус зүйр үгийг 
зургаар илэрхийлж зуруулна. Дараа нь бусад хүүхдүүдээр харилцан 
таалгана.
Хувилбар 3. “Би тааварч хүү” 
Хүүхдүүдийг төрөл бүрийн зургаас сонгон авч тухайн зургаараа таавар 
зохиохыг хүснэ. Дараа нь зохиосон таавраа бусдад тайлбарлах харилцан 
ярилцах мөн таалгаж тоглож болно.
Зургуудыг ашиглан жижиг ном хийж болно. Жижиг номоо унших явцад нь  
зүйр үг, шүлэг, оньсого зэргийг тогтоолгоно.       

БИ ҮГ БОДОЖ ОЛЛОО ТОГЛООМ
ЗОРИЛГО: 
“Би үг бодож оллоо” тоглоом нь хүүхдийн үгийн эхэнд байгаа авиаг 
ялган сонсох, үг таах, таавар таах санаа бодлоо илэрхийлэх чадварыг 
сайжруулахад тус болно. 
Хувилбар 1.
1.     Би “....................” үсгээр эхэлсэн үг бодож оллоо. Ямар үг байж болох вэ? 
таагаарай гээд аль болох олон үг хэлүүлнэ. Жишээ нь: “Муур” үгийг сонгосон 
бол М үсгээр эхэлсэн үг бодож таалгана. Хүүхэд машин, матар, манжин гэх 
мэт мэддэг үгсийг тоочин хэлнэ.
3. Тэр амьтан дөрвөн хөлтэй, урт сахалтай, хүнд амархан дасдаг, гэрийн 
тэжээмэл амьтан. Ямар амьтан бэ? гэх мэтээр тодруулан хэлж таалгана. 
4. Хүүхдийн үзсэн үсгээр эхэлсэн үгээр энэ тоглоомыг давтаж, дараагийн 
шинэ   үгэнд шилжинэ.
Хувилбар 2. 
•▪ Үгийг үсгээр нь эсвэл үеэр зааглан хэлж өгөхөд хүүхдүүд нийлүүлж 

хэлээд ямар үг болохыг таана.
•▪ Хэлж чадахгүй бол та өөрөө засаж хэлж өгөөрэй. Жишээлбэл: “Ма-н-

жи-н” ямар үг хэлсэн бэ? таагаарай гэхэд хүүхдүүд “Манжин” гэж хэлнэ. 
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ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ
Таны хүүхэд уншиж сурахад 

ямар бэрхшээл байна вэ? Хүүхдийнхээ унших чадварыг хөгжүүлэхэд тань тусалъя.

Үсэг нүдлэхэд бэрхшээлтэй 
байвал:

•▪ Харааны ой тогтоолт болон 
ажиглах, харьцуулах чадвар 
сул хөгжилтэй хүүхдэд 
үсэг нүдлэхэд бэрхшээл 
тохиолддог. 

	 Янз бүрийн хэмжээтэй, өнгө өнгөөр дармал болон бичмэлээр бичсэн үсэг, үеийг хүүхдийн нүдэнд ил тод харагдах газруудад 
байрлуулаад тогтмол уншуулж байгаарай.

	 Мөн үсгийн зурлага нь ямар зүйлтэй төсөөтэй болохыг хэлүүлж, зургийг үсэгтэй харьцуулан харуулаарай. Жишээлбэл: “А” үсэг 
алхдаг метртэй адил, “Х” үсэг ангайлгаж тавьсан хайчтай адил, “Г” үсэг өвөөгийн таягтай адил “г” цогнойж суусан могойтой адил 
гэх мэтээр сонирхолтой хэлбэрээр харуулаарай.

	 Олон үсгүүд дотроос төсөөтэй үсгийн ижил болон ялгаатай талыг ажиглуулан ярилцаарай. Жишээлбэл: И-Н энэ хоёр үсэг 
юугаараа адилхан юу нь өөр байна вэ? гээд ажиглуулж хэлүүлээрэй. (У-Ү, О-Ө, Ц-Щ, Б-В, Б-Ь, Л-П, Л-Д, Ш-Щ, С-Э, Т-Г гэх мэт) 

	 “Ижил үсгүүдийг олцгооё” тоглоом тоглуулаарай. Зааврыг 32-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ нь харааны ойг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ 
ажиглах чадварыг сайжруулахад тусална.  

	 Үсгийг тогтоолгохдоо утсаар, баримлын шавраар хийлгэх, хавтгай саванд хийсэн элсэн дээр зуруулах зэрэг сонирхолтой үйлийг 
хийлгээрэй. 

	 “Уншлагын хөзөр” ширээний тоглоомыг тоглуулаарай. Зааврыг 30-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ нь харааны ой тогтоолтыг 
сайжруулахын зэрэгцээ үсэг, үеийг амархан тогтооход тусална.

	 Үгнээс үсэг олуулах, өгүүлбэр болон эхээс үгийг олуулж тоолуулах, хаана байгааг заалгаарай.

Авиаг зөв дуудан хэлэх, холбож 
уншихад бэрхшээлтэй байвал:

•▪ Сонсголын чадвар сул 
хөгжилтэй хүүхдэд авиаг зөв 
ялган сонсох болон хэлэхэд 
бэрхшээл тохиолддог. 

	 Ямар нэгэн дуу чимээг сонсгож юуны дуу чимээ болохыг таалгаарай. Энэ нь авиаг сонсоод  ялган таних чадварыг хөгжүүлдэг.
	 Хэлэхэд бэрхшээлтэй байгаа авиаг зөв тод хэлж сонсгоод дагуулан хэлүүлэх дасгал хийлгэх, сонирхолтой болгохын тулд зөв 

дуудан хэлсэн дуу бичлэгийг сонсгож дагуулан хэлүүлээрэй.
	 Үсэг, үеийг дууны аянд оруулан дуулуулаарай. 
	 “Би үг бодож оллоо” тоглоом тоглуулаарай. Зааврыг 34-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ тоглоом нь үгийн эхэнд болон төгсгөлд орсон 

авиаг ялгаж сонсох, хэлэх чадварыг хөгжүүлэхэд тусална. 
	 Гийгүүлэгч авиаг үгийн төгсгөлөөс, эгшиг авиаг үгийн эхлэлээс ялган сонсгоорой. Жишээлбэл: Мод гэдэг үгнээс “Д” авиаг, Авдар 

гэдэг үгнээс “А” авиаг ялган сонсгоно.
	 Хэл зүгшрүүлэх хэллэгийг тогтоолгон зөв, тод түргэн хэлүүлэх дасгал хийлгээрэй.
	 Хэрвээ хүүхэд С-Ш, Р-Л-ээр гэх мэт авиаг сольж хэлэх бэрхшээлээс гадна С, Ш, Ч, Ж зэргийг шал өөр Д –гээр дуудах сав гэхийг 

Дав гэх зэрэг хэлний хүнд хэлбэрийн бэрхшээлтэй эсвэл ээрэх, гацах зэрэг эмгэг илэрвэл хэл заслын эмч, согог зүйч багш нарт 
хандаарай.

	 Үсэг, үеийг холбон уншихдаа нэг амьсгаагаар эхний авиаг хэлж дуусаагүй байхдаа дараагийн үсэг, үеийг нийлүүлж хурдан хэлж 
уншуулаарай. “Би үг бодож оллоо” тоглоомын 2-р хувилбарыг тоглуулаарай. Зааврыг 34-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ тоглоомыг 
тоглохдоо эхний үед үсэг, үеийг амаар хэлж өгөөд холболтыг хийлгэнэ. Холболтыг хийж сурсны дараа үсэг, үеийг харуулж холбож 
уншуулбал илүү үр дүнтэй байдаг.

Үг өгүүлбэрийн утгыг ойлгон 
уншихад бэрхшээлтэй байвал:
•▪ Үгийн баялаг цөөн хүүхдэд 

уншсан зүйлийнхээ 
утгыг ойлгоход бэрхшээл 
тохиолддог. 

	 Хүүхдээр өгүүлбэр уншуулаад асуулт асуугаарай. Жишээлбэл: “Эмээ сүү уув” өгүүлбэрийг уншуулаад “Хэн сүү уув?, Эмээ юу 
уув?, Сүү гэж юу вэ?, Чи сүү уудаг уу?”  гэх мэтээр асууж ярилцаж байгаарай.

	 Уншсан үгийн утгыг асууж тайлбарлан хэлж өгөөрэй. Жишээлбэл: араг, савар, аргал, хоргол гэх мэт үгийн утгыг зарим хүүхэд 
мэдэхгүй тул та зургийг нь үзүүлж тайлбарлаж өгөөрэй.

	 Үгийн баялгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор богино, үлгэр, өгүүллэгийг уншиж өгөөд ярилцах, тогтоолгон, сонссон сэдвээ бусдад 
ярьж өгөхөд нь туслаарай.

	 Хүүхэлдэйн кино болон үзсэн харсан зүйлийнх нь талаар асуулт асууж ярилцаарай.
	 Шүлэг, үлгэр, зүйр цэцэн үгийг тогтоолгохдоо танил биш үгийн утгыг тайлбарлаж ярилцан хэлж өгч байгаарай.
	 Хүүхэдтэйгээ ямар нэгэн сэдвээр ярилцаж, мэдлэг болон үгийн баялгийг нэмэгдүүлж байгаарай.
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Таны хүүхэд бодож,  тооцоолж 
сурахад ямар бэрхшээл байна вэ? Танд хүүхдийнхээ бодох, тооцоолох чадварыг хөгжүүлэхэд тань тусалъя.

Тоолох, тоо бодоход бэрхшээлтэй 
байвал:

•▪ Бодит юмсыг тоолох,  жиших, 
харьцуулах, ажиглах, тогтоох 
чадвар сул, математик үг хэллэгийн 
утгыг ойлгохгүй байвал тоонд 
суралцахад бэрхшээлтэй байдаг.

	 Бодит юмсыг оноож нэг нэгээр, тав таваар, арав арваар нэмэгдүүлж, хорогдуулж тоолох үйлийг хийлгээрэй.

	 Төрөл бүрийн хэмжээтэй, өнгө өнгийн савх болон гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрснүүдийг олныг бэлтгээд янз бүрийн 
бодлого зохиож бодуулаарай. Жишээлбэл: Улаан өнгийн жижиг дугуй 5-ыг аваарай. Дугуйнаас 2-оор олон цэнхэр өнгийн 
дөрвөлжин дүрс аваарай. Цэнхэр өнгийн дөрвөлжин дүрс хэдийг авсан бэ? гэх мэт. 

	 Бодлого бодуулахдаа “нэмээрэй” гэдэг үгийг олон болгоорой, ихэсгээрэй, арвижуулаарай, нэмэгдүүлээрэй, “хасаарай” 
гэдэг үгийг хорогдуулаарай, багасгаарай, дутаагаарай, цөөлөөрэй, “тоогоороо ижил” зүйлийг тэнцүү, төчнөөн гэх мэтээр 
ойролцоо үгээр янз янзаар хэлж үгийн утгыг ойлгуулаарай. 

	 Хүүхэд бодлогын өгүүлбэрийг уншаад ойлгохгүй байвал зураглал болон бодит зүйлийг ашиглан ойлгуулаарай. 

	 Хүүхэд зурах, будах ажилд дуртай байдаг. Энэ сонирхлыг нь ашиглан бодлого бодох чадварыг хөгжүүлээрэй. Жишээлбэл: 
Цаасны гол дунд нэг том мод зураарай. Модны баруун талд гурван цэцэг, цэцэг тус бүрт хоёр навч зураарай. Хичнээн 
цэцэг байна вэ? төчнөөн эрвээхий, эрвээхийнээс хоёроор цөөн нар зураарай. Модны зүүн талд нуур зураарай. Нууранд 
гурваас олон таваас цөөн загас зураарай. Хэдэн загас зурах вэ? эрвээхий загаснаас хэдээр цөөн байна вэ? гэх мэт. 

	 Манайд хэчнээн том, хүн хэчнээн хүүхэд байна вэ?, Нийт хэдэн хүн байна вэ? Нийт хүмүүсийн тоотой тэнцүү аяга ширээн 
дээр тавиарай. Хэчнээн аяга тавьсан бэ? Төчнөөн халбага тавиарай гэх зэргээр бодит зүйлийг ашиглан бодлого бодуулж 
сургаарай. 

	 Цонхны хөшиг, ханын цаас, хивс,  хувцасны хээг ажиглуулж ярилцаарай. Давтагдсан дараалал байгаа эсэхийг асуугаарай. 
Шүрээр хүзүүний зүүлт, бугуйвчийг том, жижиг, өнгөөр дараалал зохиолгож  хэлхүүлээрэй. Энэ нь зүй тогтлыг ойлгох 
ажиглах суурь болдог. Жишээлбэл: Энэ хүзүүний зүүлтэнд хоёр том цагаан, нэг жижиг хар, хоёр том цагаан, нэг жижиг хар 
гэсэн дараалал үүссэн байна гэх мэтээр ярилцаарай. 

	 Гэртээ байгаа эд зүйлээс хэмжээ, хэлбэрээрээ ялгаатай янз бүрийн зүйлийг олууллаад томоос нь жижиг рүү, хүндээс нь 
хөнгөн рүү байрлуулах үйлийг хийлгээрэй. Ингэснээр хүүхэд хэмжигдэхүүний тухай төсөөлөлтэй болно. 

	 Хувцасны урт, ширээний тавцанг төөлүүлөх, нэг хананаас нөгөө хана хүртэл хэд алхахыг таалгах, хэдэн алхам болж 
байгааг алхуулж үзэх зэрэг үйлийг хийлгэж байгаарай.  Цамцны урт хэдэн төө болсон бэ?, Хамгийн урт нь ямар хувцас 
байна вэ? гэж ярилцаарай.

	 Чулуу таалцах тоглоом тоглоорой. Үүнийгээ шүдэнз таах, шүр таах, шагай таах зэргээр өөрчилж тоглуулж болно. Би хэдэн 
чулуу атгасан бэ? Бид хоёрын атгасан чулуу нийлээд хэд бол? Би чамаас хэдээр олон чулуу атгасан байна вэ? хэн нь зөв 
таасан бэ? Хэдээр илүү, хэдээр дутуу хэлсэн бэ? Хэн хамгийн их дөхүүлсэн бэ? Бид ойролцоогоор хэдийг атгасан бэ? гэх 
мэтээр ярилцаарай. 

	 Шинэ хичээл үзэх бүрт хүүхдийн утгыг ойлгохгүй мэдэхгүй үг байгаа эсэхийг тодруулж, утгыг нь тайлбарлан хэлж өгч 
байгаарай. Жишээлбэл: Хөрш тоо, төчнөөн, жишээрэй, харьцуулаарай, ялгаарай, ангилаарай, тооны бүтэц гэх зэрэг үгсийн 
утгыг тайлбарлаж өгөөрэй.

	 “Дүрсээр наадагч тархины шуурга” тоглоом тоглуулаарай. Зааврыг 30-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ тоглоом нь хүүхдийн 
сэтгэлгээний хурд, ажиглах, зохиомжлох, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ математик үг хэллэгийн утгыг 
ойлгоход тусална.

	 “27 дүрс, 9 нүд тоглоомыг тоглуулаарай. Зааврыг 32-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ тоглоом нь хүүхдийн өнгө, дүрс, хэмжээг 
танихаас гадна ангилах, бүлэглэх, ялгах, ажиглах, анхаарах, зүй тогтлыг олох, жиших зэрэг чадварыг хөгжүүлнэ. Эдгээр 
чадварууд хөгжсөнөөр математикт амжилттай суралцаж чадна.
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Таны хүүхэд бичиж сурахад 
ямар бэрхшээл байна вэ? Танд хүүхдийнхээ бичих чадварыг хөгжүүлэхэд тань тусалъя.

Үсэг, үгийг дэгийн дагуу хичээнгүй 
бичихэд бэрхшээлтэй байвал:

•▪ Гар, сарвууны жижиг булчин 
сул хөгжилтэй хүүхэд 
хичээнгүй сайхан бичихэд 
бэрхшээлтэй байдаг.

	 Гар, сарвууны булчинг хөгжүүлэх дасгал, тоглоомыг тоглуулаарай. Үүнд:

o Шагай няслах

o Шүр сувд хэлхэх

o Будаа болон жижиг чулуу, чүдэнзний мод түүлгэх

o Баримлын шавраар бүтээл хийлгэх

o Зураг зуруулах

o Зургийг босоо, хөндлөн, налуу чиглэлд жигд хөнгөн будуулах зэрэг үйлийг хийлгэж байгаарай.

	 Зурлага болон үсгийг 2-3 мөрнөөс илүүгүйгээр бичүүлэх, бичүүлэх явцдаа бага зэрэг амраагаарай. Хэт удаан бичүүлбэл хүүхэд 
ядарч муухай бичихийн зэрэгцээ бичих дургүй болно.

	 Багшийн бичиж өгсөн зурлагаас хүүхдийн бичсэн зурлага юу нь өөр байгааг хүүхдээр олуулж, заавар дэгийн дагуу бичихэд 
нь сануулан хэлж өгч туслаарай.

	 Үзгээ зөв барьж, дэвтрээ зөв тавих, зөв суух талаар багшаас зөвлөгөө аваарай. 

	 Ширээ, сандлын өндөр намыг нь хүүхдэдээ тохируулан бэлтгээрэй. Үүнд:

o Хүүхэд тань сандлын гуравны хоёр дээр нуруу эгц суухад хөлийн тавхай шалан дээр гүйцэд тавигдаж байхаар 
сандлыг сонгоорой.

o Ширээний өндөр хүүхдийн аюулхайн ойролцоо гар тохойг тавихад өргөгдөхгүйгээр байрлаж байхаар сонгоно.

Үе, үг, өгүүлбэрийг зөв бичиж 
сурахад бэрхшээлтэй байвал:

•▪ Унших чадвар тааруу, 
харааны ой тогтоолт сул 
байвал зөв бичиж сурахад 
бэрхшээлтэй байдаг.

	 Унших чадварыг сайжруулахын тулд дахин дахин уншуулж үсэг, үг, өгүүлбэрийг тогтоолгох, тогтоосон үгийг нь олуулах, 
тоолуулах зэрэг үйлийг тогтмол хийлгэж байгаарай. Жишээлбэл: Энэ эхэд эмээ гэдэг үг хаана хаана байна вэ? олоод 
заагаарай. Хэрэм гэдэг үг хэдэн ширхэг байна вэ? тоолоорой гэх мэтээр ажиллуулна.

	 “Ижил үсгүүдийг олцгооё” тоглоомыг “Ижил үгүүдийг олцгооё” болгон өөрчилж тоглуулж болно. 

	 Номноос өгүүлбэрийг дахин дахин уншуулж тогтоолгосны дараа чээжээр бичүүлээрэй. Дараа нь бичсэн өгүүлбэрийг нь өөрөөр 
нь номтой тулгуулж алдааг нь олуулаарай. Өөрөө алдаагаа олж чадаж байвал сайн, олохгүй бол та туслаарай. Зөв бичиж суртал 
нь дахин дахин давтаарай.

	 Өгүүлбэрийг чээжээр бичихдээ сайн байвал богино эхийг нүдлүүлээрэй. Нүдлэх чээж бичгийг өдөр бүр хийлгэж байвал сайн.

	 “Далан худалч байна та битгий уурлаарай” тоглоомыг тоглуулаарай. Зааврыг 31-р хуудаснаас үзээрэй. Энэ тоглоом нь унших 
чадварыг сайжруулахын зэрэгцээ үг өгүүлбэрийг дахин дахин уншиж нүдлэн тогтоож зөв бичиж сурахад тустай. Өгөгдсөн 
өгүүлбэрүүдийг уншиж тогтоогоод үнэн, худлыг ялгаж сурсны дараа өгүүлбэрийг өөрчлөн сольж хэрэглээрэй.
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ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖЛИЙН ТАЛААРХ ШИНЭ, ХУУЧИН ОЙЛГОЛТЫН ЗӨРҮҮ

Буруу, хэвшмэл ойлголт Орчин үеийн шинэ хандлагын үүднээс өгөх тайлбар

“Алганы амт” үзүүлэхгүйгээр хүмүүжүүлж 
болохгүй, энэ нь манай уламжлалт 
хандлага

Хүүхдийн эсрэг аливаа хүчирхийллийг зөвтгөх үндэслэл байхгүй, өвгөд дээдсээс дамжиж 
ирсэн уламжлалаа мэдэхгүй хүмүүсийн өөрийгөө зөвтгөх арга 

Хүүхдийг зодох ба загнах нь томчууд эрх 
мэдлээ алдахгүй байх арга мөн. 

Хүчирхийлэл хүчирхийллийг бий болгодог учраас аажмаар томчуудын нэр хүнд, нөлөөлөл 
алдагддаг. 

“Би зодуулж өссөн ч муу юм алга л байна”. Хүчирхийлэл, басамжлалыг зөвтгөх гинжин холбоог үүсгэнэ.  

Хүүхдийг зодох нь түүнийг хашраах сайн 
нөлөөтэй. 

Бие махбодын шийтгэл нь хүүхдийн бие сэтгэлийг шархлуулж, айдсыг төрүүлэх учраас 
томчуудаас хөндийрүүлж, тэдний нөлөөллийг алдагдуулдаг. 

Зодуулсан хүүхэд дорхноо тайвширч, 
удалгүй мартдаг. 

Бага насандаа авсан хүүхдийн бие сэтгэлийн шарх нь цаашдаа түүний хөгжил, нийгэмшилд 
хортой нөлөө үзүүлдэг, зарим хүүхдэд үл эдгэрэх ул мөр үлдээдэг. 

Хүүхэд дуулгавартай байх ёстой. Бие махбод ба сэтгэл санааны шийтгэл нь хүүхдэд богино хугацааны айдас, дарамтыг 
төрүүлэхээс бус хэтийн төлөвтэй ухаарал хүндэтгэлийг төрүүлэхгүй. 

Зодох ба загнах нь хүүхдийн алдааг 
түргэн таслан зогсоож, хашрааж байгаа 
сайн арга.

Бие махбод ба сэтгэл санааны шийтгэл нь хүүхдэд богино хугацааны айдас, дарамтыг 
төрүүлэхээс бус хэтийн төлөвтэй ухаарал хүндэтгэлийг төрүүлэхгүй. 

Зодож хашраахаас өөр арга алга даа гэх 
үзэл.

Бие махбодын шийтгэлээс өөр хүүхдийг хүмүүжүүлэх төрөл бүрийн аргуудыг, тухайлбал 
хүмүүжлийн эерэг аргуудыг санал болгож байна. 

Биеэ барьж чадахгүй хүүхдээ зодчихоод 
эсвэл загначихаад байх юм. 

Өөрийгөө өөрчлөх, буруу хэвшлээ засахыг хүссэн хүн бүрд тус болох олон аргуудаас 
томчууд суралцах хэрэгтэй. 

 

ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

• Хүүхдийг хувийн сахилга баттай болоход нь дэмжиж туслах урт хугацааны шийдэл.
• Хүүхдээсээ юу хүсч байгаагаа болон дүрэм журам, хэмжээ хязгаарыг түүнд ойлгуулахад чиглэсэн таны зөв, тодорхой 

харилцаа. 
• Энэ бол хүүхэд эцэг эхчүүдийн хооронд харилцан хүндэтгэлтэй харилцаа тогтоох үйл явц. 
• Хүүхэд насан туршдаа хэрэглэх, үр шимийг хүртэх боломжтой чадвар, дадал төлөвшүүлэх арга. 
• Хүнд хэцүү нөхцөл тулгарахад өөртөө итгэлтэйгээр даван туулах чадварыг хүүхдэд зааж сургах тухай юм. 
• Хүүхдээ биеэ зөв авч явах, хүчирхийлэл үл хэрэглэх, бусдын санаа бодлыг ойлгон хүлээж авах, өөрийгөө хүндэтгэх, 

хүний эрх болон бусдыг хүндэтгэх зан үйлд сургахыг хэлнэ. 
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Хүүхдэдээ үлгэр домог, 
өөрийнхөө бага насны адал 

явдал, өвөг дээдэс удмынхаа 
түүхийг ярьж өгөөрэй. 

ЭЕРЭГ АРГААР ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД

Том болоод ямар хүн болохыг  
хүсдэг талаар нь асууж 

ярилцаарай.

Хүүхдээсээ ямар нэг зүйлд 
санаа зовж байгаа эсэхийг 

нь асууж, түүнийг хэрхэн 
шийдвэрлэж болох талаар 

ярилцаарай. 

Бага насных нь хөгжөөнтэй 
түүхээс хүүхдэдээ ярьж 

өгөөрэй. 

Хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд 
анхаарал тавьж, шүд угаах нь 

яагаад чухал болох талаар 
ярилцаарай. 

Хүүхдийн гаргасан жаахан 
ч гэсэн ололт амжилтыг нь 

магтан сайшаагаарай. 

Хүүхэдтэйгээ хүн бүрт 
давуу тал байдаг талаар 

ярилцаарай. 

Сарын нэг өдрийг гэр 
бүлийн өдөр болгон 

тэмдэглээрэй. 

Бусад хүмүүсийг хэрхэн хүндэлж, 
харьцах талаар хүүхэдтэйгээ 

ярилцаарай. 

Хувцасны шүүгээгээ хамтдаа 
цэгцлээрэй.

7 хоногт 1-2 удаа хүүхдийнхээ 
дуртай тоглоомоор хамтдаа 

тоглоорой.
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ЭЦЭГ ЭХИЙН САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Эцэг эх та өөрийн хамгийн сайн чадах 3-5 үйл ажиллагааны өмнө “+” тэмдэг тавина уу.  Мөн өөрийн хүсэл сонирхлоор хийж чадах нэмэлт зүйл байвал доорх хүснэгтэд 

нэмж тэмдэглэнэ үү. 

БИ ЧАДНА, БИ ТУСАЛЪЯ
Хүүхдүүдэд ном уншиж өгье. Мод, цэцэг тарих, арчлахад тусалъя.
Хүүхэдтэй хамт зураг зуръя. Мэдээллийн самбар хийж өгье.
Хүүхдүүдийн дунд биеийн тамирын уралдаан тэмцээн зохиоё. /шатар, даам гэх мэт/ Юм оёж тусалъя.
Хүүхдүүдэд зориулсан орчуулга хийе. Компьютер дээр эх бэлтгэе.
Сургалтын материал бэлтгэе. Аялал зугаалгаар хамт явъя.
Хүүхдүүдэд дуу дуулах, бүжиглэх, жүжигчилсэн тоглолт хийхэд нь тусалъя. Засвар, үйлчилгээний ажилд тусалъя.
Хүүхдүүдэд хөгжим тоглож өгье. Эцэг эхэд зар мэдээ, мэдээлэл дамжуулъя.
Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллая. Төсөл, хөтөлбөр боловсруулахад тусалъя.
Машин унаагаар үйлчилж тусалъя.
Бага насны хүүхдэд зориулсан зөвлөгөө өгч тусалъя.
Эцэг эхэд зориулсан сургалт, лекц, зөвлөгөөг зохион байгуулъя. 
Угаалга, цэвэрлэгээ хийхэд тусалъя.
Хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулахад тусалъя.
Зураг авч видео бичлэг хийж тусалъя.

СУРГУУЛИАС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН БҮРТГЭЛ
Та сургууль, ангиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд оролцсон тэмдэглэлээ дараах хүснэгтэд тэмдэглээрэй. 

№ Үйл ажиллагаа Оролцсон сар өдөр
Тухайн  хичээлийн 

жилд төлөвлөгдсөн 
тоо

Нийт 
оролцсон

 тоо
Оролцоогүй 

тоо

1. Эцэг эхийн хурал
2. Сургалт 
3. Өдөрлөг
4. Баяр, ёслол
5. Зугаалга
6. Уралдаан, тэмцээн 
7. Эцэг эхийн нэг өдөр
8. Сурагчийн нэг өдөр 
9. Цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ

10. Сайн дурын ажил
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Тус дэвтрийг “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын 
суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн 
сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь“ төслийн 
хүрээнд боловсруулан хэвлэв.

Зохиогчийн эрхийг Хүүхдийг Ивээх Сан 
хадгална.

Дахин сайжруулсан 3 дахь хэвлэл

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөр нь Японы 
Гадаад харилцааны Яамны санхүүжилтээр “Нэгдүгээр ангийн 
сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн 
чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийг 2015-2018 онд хэрэгжүүлж 
байна. 

Төслийн зорилго
Төсөл хэрэгжих зорилтот дүүргийн төрийн өмчийн сургуулиудын  
нэгдүгээр ангийн сурагчдын “суралцах чадвар”-ыг дээшлүүлэх 

Төслийн зорилтууд

1. Хүүхдийн суралцах чадварыг хангах талаар зорилтот 
сургуулийн бага ангийн багш нарын мэдлэг, ойлголт 
чадварыг сургалтад хамруулах замаар  дээшлүүлэх

2. Зорилтот сургуулиудад нэгдүгээр ангийн хүүхдийн суралцах 
чадварыг дэмжих ялангуяа сургуулийн өмнөх боловсролд 
хамрагдаагүй хүүхдэд сургуульд дасан зохицох, суралцах 
чадвар  эзэмшихэд туслах  бүтэц, тогтолцоо бүрдүүлэх 

3. Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих талаар эцэг эх/ асран 
хамгаалагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдэнд зориулсан 
сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах

4. Төслийн үр дүнд амжилттай хэрэгжсэн загвар, үйл 
ажиллагааг сурталчлах, төрийн бодлогод тусгах 

Төслийн зорилтот сургуулиуд
Баянзүрх дүүргийн- 87, 92, 79, 85, 97-р сургууль, Шавь, Амгалан, 
Баянзүрх цогцолбор 
Чингэлтэй дүүргийн- 39, 49, 61, 117, 17, 57, 37, 72-р сургууль
Сонгинохайрхан дүүргийн- 67, 104, 107, 122, 65, 76, 105, 124- р 
сургууль 

“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг 
бэхжүүлэх нь” төсөл 2015-2018

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
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