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“Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-тэй ажиллах арга зүй

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Хүүхдийг Ивээх Сан (ХИС) нь хүүхдийн эрхийг хангах, түүнийг хэрэгжүүлэх замыг
боловсронгуй болгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүнлэгийн, ашгийн бус олон
улсын төрийн бус байгууллага юм.
ХИС-ийн Монгол дахь Хөтөлбөр нь Японы Гадаад Харилцааны Яамны санхүүжилтээр
“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг
бэхжүүлэх нь” төслийг 2015 оны 3 дугаар сараас эхлэн 3 жилийн хугацаанд Нийслэлийн
Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 24 сургууль дээр
хэрэгжүүлж байна.
Төслийн зорилтууд
1.

Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих талаар бага ангийн багш нарын мэдлэг, ойлголт,
чадварыг сургалтад хамруулах замаар дээшлүүлэх

2. Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжих ялангуяа сургуулийн өмнөх
боловсролд хамрагдаагүй хүүхдэд сургуульд дасан зохицох, суралцах чадвар эзэмшихэд
туслах сургуулийн 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 хүрээнд сургуулийн удирдлага, багш, ажилтнууд, эцэг эхчүүдэд зориулсан дараах
5 төрлийн сургалтын модулийг боловсруулан зорилтот сургуулиудад хэрэгжүүлж байна.
Үүнд:
1.

“Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй”- 16 цаг (2 өдөр)

2. “Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж, ашиглах арга зүй"- 8 цаг (1 өдөр)
3. “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих
сургуулийн хөтөлбөр”- 16 цаг (2 өдөр)
4. “Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй”- 24 цаг (3 өдөр)
5. “Сургууль- Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй”-16 цаг (2 өдөр)

“ЭЦЭГ ЭХ- БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭРТЭЙ АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ”
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
(3 дахь хэвлэл)
Тус номыг “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг
бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд боловсруулан хэвлүүлэв.
© Хүүхдийг Ивээх Сангийн зөвшөөрөлгүй хувилж, дахин хэвлэхийг хориглоно.
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МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
МОДУЛИЙН БҮТЭЦ
Сургалтын нэр:

“Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-тэй ажиллах арга зүй

Зорилтот бүлэг:

Бага ангийн сургалтын менежер, багш, эцэг эхчүүд

Сургалтын багц цаг:

24 цаг

Модулийн зорилго:

Нэгдүгээр ангийн сурагчдыг сургуулийн амьдралд дасан зохицох,
амжилттай суралцах чадварыг дээшлүүлэхэд “Эцэг эх- Багштай
харилцах дэвтэр”-ээр дамжуулан хамтран ажиллах арга зүйд
суралцах

МОДУЛИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ

АРГА ЗҮЙ

Бүлэг 1. Ерөнхий мэдээлэл
1.1 Зургаан настай хүүхдийн хөгжлийн онцлог
1.2 1-р ангийн сурагчдын сургуульд дасан
зохицох чадварын тухай ойлголт
1.3 Бага насны хүүхдийн суралцах чадварын
онцлог, хэв шинж

-

Бүлэг 2. “Эцэг эх- Багштай харилцах
дэвтэр”-ээр дамжуулан хамтран ажиллах
арга зүй
2.1 Өнөөгийн сургуулийн шинэ чиг хандлага,
эцэг эхийн оролцоо
2.2 “Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-ийн
агуулга, ашиглах аргачлал
2.3 “Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-ийг
ашиглан хүүхдийнхээ онцлогийг ажиглан
тэмдэглэл хөтлөх, суралцах чадварыг үнэлэх
зарим аргаас
2.4 “Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр” нь
гэр бүлийн эерэг харилцааг бий болгож,
сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварыг хөгжүүлэхэд чухал нөлөөтэй
болох нь

-	Таалагдсан хоёр зүйл, нэг шинэ
санаа
- Хэс, царц, хосол арга
- “Тархины шуурга” арга
- “Н” форумын арга
-	Үндэслэл нотолгоотой ярих, илтгэх
арга
- “Эрээвэр хураавар ангууч” арга
- “Зүрхэнд шивнэх үг” тоглоом
-	Туршилтын арга
- Сайхан үгийн бэлэг
-	Зан чанарын хэлээр ярих арга
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Чухлаас чухлыг сонгох арга
Хосоор асуулттай унших арга
Хэс, царц, хосол арга
Удирдамжийн дагуу дүрслэн бичих
арга
-	Дурсамжийн сэнтий арга
-	Зэрэгцүүлсэн тэмдэглэл хөтлөх арга
- KWL арга
-	Зөр, эвлэ, эвлүүлгийн арга
- Кодолж унших арга
- Утгын зураглал хийх арга
- “Т” хүснэгтийн арга

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Бүлэг 3. Гэр бүлийн орчинд зургаан настай
хүүхдийн суралцах чадварыг тоглоомын
аргаар дэмжих нь
3.1 Гэр бүлийн орчинд зургаан настай хүүхдийг
тоглоомын аргаар хөгжүүлэх арга зүй
3.2 Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах
чадварыг дэмжих үйл ажиллагаанд эцэг
эхийн оролцоо

- “Асуултын самбар”-ын арга
- “Зөр, эвлэ, эвлүүлэг”-ийн арга
-	Тоглоомын арга
- “Хүслийн самбар” арга
- Нөөц боломжийн судалгаа хийх
арга
- Хамтын төлөвлөлт хийх арга

Хүрэх үр дүн:
• Багш, эцэг эх/ асран хамгаалагчдын хамтын ажиллагаа сайжирснаар сургагчдын
сургуульд дасан зохицох, суралцах чадвар нь дээшилнэ.
• Эцэг эхчүүд гэр бүлийн орчинд зургаан настай хүүхдийн суралцах чадварыг тоглоомын
аргаар хөгжүүлэх аргаас суралцана.
• Хүүхдийг ажиглан судлах, үнэлэх зарим арга туршлагаас суралцана.
• Гэр бүлийн эерэг харилцаа нь хүүхдийн зан төлөв, сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварт сайн нөлөө үзүүлдэг талаар мэдэж, зөв харилцах арга туршлагатай болно.
Үнэлгээ дүгнэлт:
Хавсралт дахь үнэлгээний хуудсаар үнэлнэ.

Хавсралт- 1
Хавсралт- 2

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн:

Тараах материал, сургалтын хэрэгсэл,
бүтээлч тоглоом, дасгал даалгавар,
судалгаа, кэйс

Сургалт явуулах хэрэгцээ:
Нэгдүгээр ангид элсэн суралцаж буй хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал харилцан
адилгүй байдаг ба тэдний суралцах явцад нь олон бэрхшээл тулгарч байдаг. Ихэнх
эцэг эхчүүдэд хүүхдээ хэрхэн дэмжиж туслах талаар мэдлэг, туршлага дутмаг, цаг зав
хомс байдаг тул багштай байнга холбоотой ажиллаж өөрт хэрэгтэй мэдээлэл, арга зүйн
туслалцаа авах боломж бага байдаг. Энэхүү боломжийг нэмэгдүүлэхэд харилцах дэвтэр
чухал үүрэг гүйцэтгэх болно.
Түүнчлэн харилцах дэвтэр нь багш эцэг эхэд ачаалал болохгүй харин хүүхэдтэйгээ
ажиллах арга зүйгээ сайжруулах түүнд хариуцлагатай, ул суурьтай хандах боломж
олгоход чиглэгдсэн бөгөөд 1-р ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулах болно.
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ОРШИЛ ХИЧЭЭЛ
ДААЛГАВАР 1.
Сургалтын нээлт, сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга
ДААЛГАВАР 2. Танилцах дасгал
Хувилбар 1. “Шинэ хүн төрлөө”
•

Оролцогчид тойрог болж зогсоно.

•

Багш “Өнөөдөр шинэ хүн төрлөө” гээд гарынхаа алган дээр хүүхэд тавьсан мэт дүр
үзүүлнэ.

•

Энэ шинэ хүндээ бүгдээрээ өөрсдийгөө танилцуулан бэлгэ дэмбэрэлтэй ерөөлийн үг
хэлж, биеийн аль нэг хэсэгт үнсэнэ. (Дүрд тоглож үзүүлнэ)

•

Шинэ хүнээ зүүн гар талын хүнд шилжүүлнэ. Дараагийн хүн багшийн нэг адил өөрийгөө
танилцуулан ерөөлийн үг хэлж, биеийнх нь аль нэг хэсэгт үнсэж байгаагаа хэлнэ.
(Өмнөх хүний үнссэн газар үнсэхгүй гэдгийг анхааруулна)

•

Бүх оролцогчид өөрийгөө танилцуулснаар дасгалын эхний хэсэг дуусна.

•

Төгсгөлд нь “Хүү том болж зургаан нас хүрчээ” гээд зүүн гар талынхаа хүнийг
урамшуулан магтаж эхний дасгал дээр хэлсэн ерөөлөө давтаж хэлээд шинэ хүүгийн
хаана нь үнссэн тэр газраа үнсэнэ.

•

Энэ мэтчилэн бүх оролцогчид сайхан үг, ерөөлийн үг хэлнэ.

Хувилбар 2. “Сайхан үгийн бэлэг”
•

Хосоор танилцах дасгал: Оролцогчид хоёр, хоёроороо хос болж бие биетэйгээ
танилцах зорилгоор судалгаа хийнэ. Чамайг хэн гэдэг вэ?, Хаана ажилладаг вэ?,
Хэдэн хүүхэдтэй вэ?, Юу сонирхдог вэ?, Танай ам бүл хэд вэ? гэх мэтээр хостойгоо
ярилцах замаар мэдэхийг хүссэн ямар ч асуултыг бие биенээсээ асууж болно.

•

Танилцсан хосынхоо талаарх мэдээллийг бичиж тэмдэглэнэ. Хос болсон хүнтэй ижил
болон ялгаатай зүйл юу байна вэ? гэх мэтээр судалгаа хийж, танилцуулга бэлтгэж,
хосдоо хэлэх магтаалын сайхан үгийг бодож олно.

•

Энэ мэтчилэн бусад хүмүүст хосоо танилцуулаад, түүнд сайхан үгээр бэлэг барина.

Танилцах дасгалыг сонгоход анхаарах зүйл
•

Оролцогчид бие биенээ хүндэтгэн хамтран ажиллах сэтгэл зүйн таатай уур амьсгалыг
бүрдүүлэх

•

Хүмүүсийн хувийн асуудал руу хэт орохгүй байх, эвгүй байдалд оруулахаас болгоомжлох

•

Хэт их цаг хугацаа зарцуулахгүй байх

ДААЛГАВАР 3. Сургалтын дүрэм танилцуулах - Чухлаас чухлыг сонгох арга
•

Сургагч багш оролцогч тус бүрээр сургалтын үеэр баримтлах гурван төрлийн дүрмийн
саналыг бичүүлнэ.
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•

Санал болгосон дүрмээ яагаад чухал болохыг баг дотроо ярилцана.

•

Багаар ярилцаад чухлаас чухал гэсэн гурван дүрмийг сонгож анги нийтэд санал болгож
танилцуулан батална.

Дүрэмд оруулж болох зүйлсийн үлгэрчилсэн жагсаалт:
•

Цаг баримтлах

•

Бусдыг анхааралтай сонсох, үзэл бодлыг нь хүндэтгэх

•

Санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх

•

Багаар ажиллах үедээ илтгэгчээ ээлжлэн солих

•

Хүн бүр алдаанаасаа суралцдаг гэдгийг санаж бусдад болон өөртөө хүндэтгэлтэй
хандах

•

Мэдлэгийг хүн өөрөө бүтээдэг тул идэвх, санаачилгатай оролцох

ДААЛГАВАР 4. Сургалтын зорилго, хэрэгцээг тодорхойлох, сэдэлжүүлэх дасгал“Хэс, царц, хосол” арга
1.

“Зургаан настнууд, нэгдүгээр анги авч ажиллах үед танд ямар сэтгэгдэл төрж
байсан бэ?”
•

Хэс! команд өгмөгц оролцогчид ангид чөлөөтэй зугаална.

•

Царц! команд өгмөгц оролцогчид мөсөн хөшөө болон зогсож багшийн асуултад
анхаарлаа хандуулна.

•

Хосол! команд өгмөгц, оролцогчид хамгийн ойр байгаа хүнтэйгээ хос болон зогсож
эхний асуултын дагуу харилцан ярилцана.

•

Хэс!, Царц! командыг дахин өгч анхаарлыг төвлөрсөн үед хоёр дахь асуултыг
тавина.

2. “Нэгдүгээр ангитай ажиллахад таны санааг зовоож байгаа ямар бэрхшээл
байна вэ?”
•

Хосол! команд өгмөгц оролцогчид хамгийн ойр байгаа хүнтэйгээ хос болон зогсож,
хоёр дахь асуултын дагуу харилцан ярилцана.

•

Дахин Хэс!, Царц! командыг өгч анхаарлыг төвлөрсөн үед гурав дахь асуултыг
тавина.

3. “Та энэ сургалтаас юу сурч мэдэхийг хүсч байна вэ?”
•

Хосол! команд өгмөгц оролцогчид хамгийн ойр байгаа хүнтэйгээ хос болон зогсож,
гурав дахь асуултын дагуу харилцан ярилцана.

ДААЛГАВАР 5. Зорилго тодорхойлох дасгал- Чухлаас чухлыг сонгох арга
•

Оролцогч бүр юу мэдэхийг хүсч байгаагаа дэвтэртээ жагсаан бичээд түүн дотроосоо
хамгийн чухал гэсэн гурван хүслээ ялгана.

•

Багаараа ярилцаад юу мэдэхийг хүсч байгаагаа асуултаар жагсаан бичиж хэлэлцээд
хамгийн чухал гэж үзсэн гурван зүйлээ сонгон танилцуулж, ангийн хананд
байрлуулна.
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ДААЛГАВАР 6. Сургалтанд хандах хандлагыг танилцуулна.
Оролцогчийн байр сууринаас:
•

Сургалтын явцад ямар ямар үйл ажиллагаанд оролцсон бэ?

•

Сургалтаар юу сурч мэдэж авсан бэ?

Багшийн байр сууринаас:
•

Хичээлийг хэдэн үе шатаар зохион байгуулсан бэ?

•

Мэдлэг бүтээх ямар арга хэрэглэсэн бэ? Юуг хэрхэн яаж гүйцэтгэсэн бэ?

•

Сэтгэн бодохуйн түвшнүүд ба хамтран суралцахуй, идэвхтэй суралцахуй нь ямар уялдаа
холбоотой байсан бэ? гэдэгт анхаарлаа хандуулан оролцоорой.

ДААЛГАВАР 7. Багш нараас авах санал асуулгыг сургалтын өмнө дараа авч
үнэлгээг харьцуулан сургалтын үр дүнд хандлага хэрхэн өөрчлөгдсөнийг үнэлнэ.
БАГШ НАРААС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА
Энэхүү үнэлгээнд таны санал бодол нэн чухал тул эдгээр асуултад үнэн зөв хариулна уу.
Асуулга нь таны ажлыг үнэлж дүгнэх, бусадтай харьцуулах зорилго агуулаагүй бөгөөд та
сургууль болон нэрээ бичихгүй байж болно.
Сонгосон хариултынхаа харгалзах тооог дугуйлж тэмдэглэнэ үү.
1.

Таны бодлоор хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварт хамгийн
их нөлөөлдөг 3 хүчин зүйлийг сонгон дугуйлна уу?
Багшийн онол, арга зүйн хангалттай мэдлэгтэй байх

1

Багшийн заах арга, ур чадвар

2

Багшийн харилцааны ур чадвар

3

Хүүхдийн зан төлөв, харилцаа хандлага

4

Хүүхдийн нас, сэтгэхүй, бие бялдар болон хувийн онцлог

5

Гэр бүлийн хүмүүжил, эцэг эхийн хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаа

6

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээ, хангамж

7

Сургалтын агуулгын тохиромжтой байдал

8

Сургууль, ангийн орчин

9

Анги дүүргэлт/ хүүхдийн тоо

10

Багш-Эцэг эхийн хамтын ажиллагаа

11

Эцэг эхийн туслалцаа, дэмжлэг

12

Бусад

13
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2. Та эцэг эхтэй харилцах дараах хэлбэрүүдээс ихэвчлэн хэрэглэдэг гурван үйл
ажиллагааг сонгон дугуйлна уу.
Эцэг эхийн хурал

1

Эцэг эхийн сургалт

2

Биечлэн уулзах

3

Эцэг эхийн мэдээллийн самбар ажиллуулах

4

Бичгээр (захидал, зурвас)

5

Утас

6

И-мэйл

7

Эцэг эхтэй харилцах дэвтэр ашиглах

8

Бусад

9

3. Та эцэг эхчүүдийг ихэвчлэн оролцуулдаг 3 үйл ажиллагааг сонгон дугуйлна уу.
Хичээл, ангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд

1

Хичээлээс гадуурх сургалт, хүмүүжлийн ажилд

2

Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөлт боловсруулахад

3

Анги тохижуулах болон ангийн засвар хийхэд

4

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, үзүүлэн тарааж өгөх материал хийхэд

5

Хүүхдүүдийн дунд уралдаан тэмцээн зохион байгуулахад

6

Бусад

7

4. Та ангийн эцэг эхчүүдийн хурал, уулзалтыг тогтмол зохион байгуулдаг уу?
Жилд 1-2 удаа

Улиралд 1-2 удаа

Сард 1-2 удаа

7 хоног бүр

Огт үгүй

1

2

3

4

5

5. Та ямар үед эцэг эхийн хурал, уулзалтыг зохион байгуулдаг вэ?
Тогтсон хуваарийн
дугуу төлөвлөсөн
хугацаандаа

Гэнэтийн шаардлага
гарсан үед

Зав гарсан эсвэл
хиймээр санагдсан
үедээ

Эцэг эхчүүдийг
хүссэн үед

1

2

3

4

Танд баярлалаа
Таны ажилд амжилт хүсье.
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БҮЛЭГ 1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ДЭД СЭДЭВ 1.1. ЗУРГААН НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ОНЦЛОГ
“Хүүхэд насны дурсамж”
ЗОРИЛГО:
Зургаан настай хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн болон хувийн онцлогийг харгалзан сургалтын
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тэдний хэрэгцээнд тулгуурласан дэмжлэг үзүүлэх
чадвартай болно.
АГУУЛГА:
•

Зургаан настай хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн болон хувийн онцлогийн тухай ерөнхий
ойлголттой болох

•

Хүүхдийн зан байдлын ерөнхий хэв шинж, танин мэдэхүйн хөгжлийн онцлогийг
сургалтад харгалзах

•

Хүүхдийн суралцахуйн хэв шинжийг судлан таних

•

Зургаан настай хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн хэрэгцээг тодорхойлж тэдний хувийн
онцлогт нь тохируулан ажиллах арга зүйгээ зөв сонгох

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 50 мин, Мэдээлэл 40 мин
АРГА ЗҮЙ:
•

Хосоор асуулттай унших арга

•

Удирдамжийн дагуу дүрслэн бичих арга

•

Дурсамжийн сэнтий арга

•

Лекц

•

KWL-арга, кодолж унших арга

•

Утгын зураглал хийх арга

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц цаас

•

Самбарын үзэг

•

“Хүүхэд насны дурсамж” өгүүллэгийг оролцогчдын тоогоор хувилна.

•

Сандал

•

Бүдүүвч зураглал KWL - аргын хүснэгт

•

“Зургаан настай хүүхэд гэж хэн бэ?” сэдвийг баг тус бүрийн тоогоор хувилна.

•

“Зургаан настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог” сэдвийг баг тус бүрийн тоогоор
хувилна.

•

“Зан төлөв, хэв шинж” сэдвийг баг тус бүрийн тоогоор хувилна.
10
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ДААЛГАВАР 1. “Хүүхэд насны дурсамж” эхийг “Хосоор асуулттай унших арга”-аар
уншиж ярилцана.
•

Оролцогчид хоёр, хоёроороо хос болон ажиллана.

•

Нэг дэх хос эхний хэсгийг уншиж өгнө. Хоёр дахь хос анхааралтай сонсоно.

•

Хоёр дахь хос асуулт асууна. Нэг дэх хос хариулж, харилцан ярилцана.

•

Дараагийн хэсгийг хосууд үүргээ сольж гүйцэтгэнэ гэх мэтээр сэдвээ дуустал нь уншина.

Та бүхэнд зургаан настай хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогийг өгүүлсэн бяцхан
түүхийг танилцуулж байна. Энэхүү хөгжилтэй дурсамжид анхаарлаа хандуулна
уу?

ХҮҮХЭД НАСНЫ ДУРСАМЖ
“Би долоон настайдаа сургуульд орсон юм. Миний хувьд унших, бичих гэдэг маш
хэцүү хамгийн дургүй ажил байлаа. Буруу уншиж, буруу бичсэнээсээ болж ээждээ
загнуулж уйлахад, дэвтрийн бэх нулимстай холилдон хачин заваан болдогсон.
Тэгээд дахиад л шинэ дэвтэр дээр бичих хэрэгтэй болно. Аав маань намайг
ихэвчлэн сургуульд хүргэж өгдөг байв. Би жижиг биетэй болоод ч тэр үү заримдаа
намайг үүрээд эсвэл хүзүүн дээрээ суулгаад авч явдаг байлаа. Аавынхаа хүзүүн
дээр суугаад явж байхдаа өөрийгөө том хүн болсон мэт санадаг байв. Хажууд
явж байгаа хүмүүсийн толгой дээрээс нь харахад дээш доош болж хөдлөөд
сонирхолтой бас хөгжилтэй санагддагсан. Тэгээд том хүмүүсийг дуурайн дээш
доош болж хөдлөн алхаж дэггүйтдэг байлаа.
Харин зургаан настай байхдаа би гэртээ л байдаг байлаа. Би айлын том хүүхэд
болохоор дүү нараа саатуулах ажилтай, тэдний өмнө дуу дуулж, шүлэг уншиж,
концерт тоглох дуртай байлаа. Өөрөө зарлагч болж, гоцлол дуучин, бүжигчин,
жүжигчин гээд бүх л зүйлд гол дүр нь болдог байв.
Тэр үед манай байрны гадаа сантехникийн шугам засахаар нүх ухсан байлаа.
Тэр нүхэнд надаас арай ах хүүхдүүд байлдаж тоглон удахгүй дайн болно гэж
ярьцгаана. Нэгэн удаа хөдөөнөөс ирсэн үе тэнгийн охинтой гадаа тоглож байв.
Гэтэл гэнэт иргэний хамгааллын түгшүүрийн дохио дуугарлаа. Би ч дайн болох нь
гээд л өнөөх найзаа дагуулж гүйсээр нөгөө ухсан нүх рүү ороод гарч чадалгүй
бүтэн өдөржин суусан даа. Айх, өлсөх зэрэгцээд өөрийнхөө ертөнц дэх дайны
гамшгийг жинхэнэ биеэрээ амслаа. Орой харанхуй болоход дайснууд сонсчихно
гээд чанга ч уйлж чадалгүй айж бэмбийсэн хоёр сууж байтал нүүрэн дээр гэрэл
тусаад “Та хоёр наанаа юу хийж байгаа юм бэ?” гэсэн аавын ууртай ширүүн дуу
намайг баярлууллаа. Гэртээ ороод өөрсдийгөө яагаад нүхэнд орсон, яасан их айсан
бас өлссөн, чанга уйлж чадаагүйгээ ярихад тэд бөөн инээдэм болж билээ.”
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ДААЛГАВАР 2. “Хүүхэд насны дурсамж” - Удирдамжийн дагуу дүрслэн бичих арга
Удирдамж: Одоо та бүхэн зургаан настай хүүхэд байсан үеийнхээ хамгийн хөгжилтэй
түүхээр дурсамжаа бичээрэй. Та дараах хоёр асуултаас сонгож бичиж болно.
Та хэдэн настайдаа сургуульд орсон бэ? Зургаан настай байсан үеээ санаж
Тэр үеэ эргэн дурсана уу?
байна уу?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ямар тоглоомоор тоглодог байсан бэ?
Ямар дуу дуулдаг байсан бэ?
Ямар хоолонд дуртай байсан бэ?
Юу хүсч мөрөөддөг байсан бэ?
Юу сонирхдог байсан бэ?
Хичээлээ хэрхэн хийдэг байсан бэ?
Ямар сурч байсан бэ?
Сургуульд сурахад хэцүү зүйл юу
байсан бэ?
Сургуулийн юу таалагддаг байсан зэргээ
санаж байна уу?

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Цэцэрлэгт явж байсан уу?
Сургуульд явж байсан уу? эсвэл
гэртээ байдаг байсан уу?
Ямар тоглоомоор тоглодог байсан
бэ?
Ямар дуу дуулдаг байсан бэ?
Ямар хоолонд дуртай байсан бэ?
Юу хүсэж мөрөөддөг байсан бэ?
Юу сонирхдог байсан бэ?
Санаанд тод үлдсэн хөгжилтэй
дурсамжаасаа хуваалцана уу?

ДААЛГАВАР 3. “Дурсамжийн сэнтий” арга
•

Бичсэн дурсамжаа баг дотроо ярилцаад, хамгийн сайн болсон дурсамжаа шалгаруулна.

•

Шалгарсан дурсамжийг “Дурсамжийн сэнтий”-д суугаад бусдад танилцуулна.

•

Дэлгэцээс танилцуулсан бүдүүвчийн дагуу бичсэн дурсамжаа дүгнэн ярилцаарай.

•

Оролцогчид сонсох явцдаа зургаан настай хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогийн талаар
юу өгүүлж байгаад анхаарлаа хандуулаарай.
Нийгэмшихүй:

Бие бялдар:
•
•
•

•

Хөдөлгөөн
Том, жижиг
булчингийн хөгжил
Эрүүл мэндийн
боловсрол

•
•
•
•

Өөрийн сэтгэл санаагаа
илэрхийлэх
Бусдын санаа бодолд
мэдрэмжтэй хандах
Сэтгэл санаагаа хуваалцах
Гарсан зөрчлийг шийдвэрлэх
Хэм, хэмжээг дагаж мөрдөх

Оюун ухаан:
•
•
•

Мэдлэг төсөөлөл
Танин мэдэхүй (хүртэхүй, ой,
анхаарал, зохион бодохуй,
сэтгэхүй, хэл яриа)
Сэтгэхүйн үйл (ажиглах,
ангилах, бүлэглэх)

Сэтгэл хөдлөл:
•
•
•
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ДААЛГАВАР 4.
•

Багш “KWL” аргыг оролцогчдод танилцуулна.

•

Багш “Зургаан настай хүүхдийн хөгжлийн талаар та юу мэдэх вэ?” асуултын
дагуу оролцогчид санаагаа “К” хүснэгтэд жагсаан бичнэ.
Сургалтаас өмнө миний
мэдэж байсан зүйлүүд
(K)

Сургалтын явцад миний
мэдэхийг хүсч байсан
зүйлүүд

Сургалтын явцад миний
шинээр мэдэж авсан
зүйлүүд

(W)

(L)

ДААЛГАВАР 5. Зургаан настай хүүхэдтэй ажиллаж байгаа хүн бүрийн мэдвэл
зохих дараах мэдээллийг судлан, хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа
оновчтой ашиглаарай.
Зөр, Эвлэ арга - Кодолж унших аргыг хослуулан хэрэглэнэ. Оролцогчдыг 4 баг
болгон хуваана.
1-р баг: “Зургаан настай хүүхэд гэж хэн бэ?”
2-р баг: “Зургаан настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог”
3-р баг: “Хүүхдийн зан төлөвийн хэв шинж”
4-р баг: “Зургаан настай хүүхдийн танин мэдэх хөгжлийн онцлог, түүнийг сургалтад
харгалзах нь” сэдвийг баг бүрт тараан өгч уншуулна. Оролцогчид сэдвийг уншихдаа
хүүхдийн бие бялдрын талаар мэдээлэл гарч байвал “ББ”, сэтгэхүйн онцлогийн
талаарх мэдээллийг “СХ”, оюун ухааны онцлогийн талаарх мэдээллийг “ОУ”,
нийгэмшихүйн талаарх мэдээллийг “Н” гэж тэмдэглэж уншина.

МЭДЭЭЛЭЛ 1. Зургаан настай хүүхэд гэж хэн бэ?
Зургаан нас бол асар их хүч агуулсан нас юм. Тэдний булчин нь тасралтгүй хөдөлгөөн, үйл
ажиллагааг шаардаж байдаг. Тэд унтаж амраагүй л бол гүйж, харайж, мөлхөж, нугарч,
түлхэж, ноцолдож, хөөцөлдөж байдаг. Гэрийн эд хогшил тэдний хувьд тоглоом тоглох
талбар болж хувирдаг. Хөвгүүд голдуу байлдаж тоглоно. Та хэчнээн ч удаа “тайван суу”,
“битгий хөдөл” гэж хэлээд нэмэргүй. Хөдөлгөөнгүй суух нь тэдний хувьд маш хүнд хэцүү
байдаг. Гэвч тэд хүчээ зөв хуваарилж чаддаггүй учраас эцэж, цуцатлаа гүйж, харайж,
тоглож явснаа гэнэтхэн нам унтчихдаг.
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Зургаан настнууд үгээ тод хэлэхээ больж эсвэл хэлэх үгүй нь мэдэгдэхгүй арайхийн зөөж
хэлдэг тохиолдол ч байна. Тэдний үгийн нөөц нь 14 мянга орчим, тэд үгийг хувиргаж, цаг
хугацааг зааж, өгүүлбэрийг зөв зохиож чаддаг. Энэ насанд үндсэн ба нийлмэл өнгө ялгах
чадвартай болсон төдийгүй яриандаа сайн ашиглана. Зургаан настнууд авианы 3-5 орчим
өнгийг ялгах чадвартай ба сонорын хөгжил том хүнийхтэй адил төвшинд хүрсэн байдаг.
Тэд бусдаар өөртөө анхаарал тавиулахыг гол болгож эхэлнэ. Бусдын анхаарлыг өөртөө
татахын тулд янз бүрээр оролдоно. Зургаан настнууд өөрийгөө магтах дуртай болчихдог.
Тэд хийж чадахгүй, хүч хүрэхгүй зүйлээ ч хийнэ гэж онгирдог боловч угаах, цэвэрлэх,
эмхлэх ажилд дургүй, хувцсандаа анхаарал тавихаа больж хааш яаш өмсөнө. Харин
өөрийнхөө зурсан зураг, барьсан баримлаа дуртайяа үзүүлнэ. Тэд магтаалд дуртай, хэрэв
магтвал бүтэн өдөржин сайн хүн болох гэж хичээнэ. Тэд их бардам, нэр төрөө боддог
ба уралдаан тэмцээнд ялагдахгүйг хичээнэ. Ялагдал тэдний хувьд хамгийн хүнд шийтгэл
болдог ба ялахын тулд тоглоомын дүрмийг бага зэрэг зөрчих, булхайцах үйлдэл гаргана.
Тэдний анхаарал энэ насанд эрчимтэй хөгжиж байдаг. Сонирхол татсан буюу тоглох үедээ
анхаарлаа 25-30 минут хүртэл тогтвортой байлгаж чадна. Анхаарлын багтаамж бага (3-4
зүйлд), анхаарлын төвлөрөх хугацаа харьцангуй богино, амархан сарнимтгай (7-10 минут),
анхаарлаа шилжүүлэх, хуваарилах чадвар сул байдаг.
Зургаан настнууд бороо, гал, шуурга, салхинаас их айна. Түүгээр ч барахгүй харанхуйгаас,
зарим нэг амьтан шавжнаас хүртэл айна. Энэ насандаа хүүхэд сэтгэлийн хөдөлгөөнөө
барьж чаддаггүй, энэ нь түүнийг сэтгэлийн хөдөлгөөн нь удирддагтай холбоотой юм.
Хүүхэд өдөрт хэдэн удаа ээж, аавдаа “Би та нарт хайртай” гэж хэлэх боловч хэдхэн
минутын дараа уурлаж уцаарлан “хайргүй” гэх нь олонтаа. Зургаан настнууд аливааг
мэдэх туйлын эрмэлзлэлтэй байдаг учраас Яагаад? гэдэг асуултыг хамгийн их тавьдаг.
Энэ үед тэдний асуултад үнэн зөв хариултыг ойлгомжтойгоор тайлбарлан өгөх нь чухал
байдаг.
МЭДЭЭЛЭЛ 2. Зургаан настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог
Бие бялдар:
•

Хөл дээрээ тогтвортой зогсоно.

•

Маш их хөдөлгөөнтэй.

•

Хөдөлгөөн ихэснэ. (гарыг чанга атгах, хоорондоо ноцолдох гэх мэт)

•

Биеийн хөдөлгөөнөө хянаж чадна.

•

Үсэрч, харайх дуртай болно.

•

Хөгжмийн хэмнэлийг ялган сонсоно.

Оюун ухаан:
•

Сурч танин мэдэх сонирхол нь өндөр.

•

Хөдөлгөөн хийх явцдаа цэгцтэй сэтгэдэг.

•

Сониуч, уриалгахан. Аливаа зүйлийн учир шалтгааныг олох дуртай “Яагаад?” гэсэн
асуулт тэднээс байнга урган гарч байдаг.

•

Анхаарлын төвлөрөлт, тогтворжилт сул.

•

Аливаа зүйлийг тогтоох чадвар маш сайн.
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•

Арифметикийн энгийн бодлого бодож, зүйр цэцэн үгний утгыг ойлгоно.

•

Дуу хоолой, ярианы өнгөний ялгаатай болон төстэй талыг ялгаж чадна.

•

Зураг, дүрс, хэвлэмэл үгс, тоо зэргийг сонирхож эхэлнэ.

•

Цаг хугацаа, орон зайн тухай анхны мэдэгдэхүүнтэй болно.

•

Ой тогтоолт нь санамсаргүй, өнгөц шинжтэй байна.

•

Хурдан тогтоож, түргэн мартана.

•

Хүсч байгаа зүйл, хийх ёстой зүйлийн ялгааг мэдэрнэ.

•

Хэл яриа хурц, идэвхтэй үгийн нөөц нэмэгдэнэ.

•

Тоглох, уралдах, санаа бодлоо уралдуулах, мэтгэлцэх дуртай.

•

Шүлгийг уран тод уншихыг эрмэлзэнэ, таавар таах, үгэн тоглоомоор тоглох дуртай
болно.

•

Аливаа зүйлийн өөрчлөлтийг гярхай ажиглаж, амархан илрүүлнэ.

•

Асуудлыг задлан шинжилнэ, нэгтгэнэ.

•

Тоглох сэдэв, зохиомжоо өөрөө сэдэж олно.

Нийгэмшихүй:
•

Тоглох, уралдах, санаа бодлоо уралдуулах, мэтгэлцэх дуртай.

•

Хүйсийн ялгааны талаар ойлголттой болно.

•

Тоглоомын сэдэв нь охид, хөвгүүдийн хооронд ялгаатай болж ирдэг.

•

Охид аавынхаа, хөвгүүд ээжийхээ анхаарлыг татахыг оролдоно.

•

Үеийнхэн болон таньдаг хүмүүстэйгээ мэндчилнэ.

•

Харилцаанд баримтлах байр сууриа тоглох явцдаа дүрээр илтгэн гаргана.

•

Хүмүүсийн хүсэлтийг биелүүлнэ.

•

Өөрөөсөө том хүмүүстэй нөхөрлөхийг хүснэ.

•

Хүмүүстэй бие даан чөлөөтэй харилцана.

•

Дүрт тоглоомын үйл ажиллагаагаар өөрийгөө болон бусдыг танина.

•

Шинээр хийсэн ялангуяа шинээр сурсан зүйлээ бусдад харуулахыг эрмэлзэнэ.

•

Бие даан хувцаслана, хувцсаа товчилно, цахилгаанаа татна.

Сэтгэл хөдлөл:
•

Сэргэлэн цовоо.

•

Итгэмтгий, цайлган.

•

Амархан баярлаж мөн амархан гомддог.

•

Сэтгэлийн хөдлөлөө хянаж чаддаггүй.

•

Бусадтай идэвхтэй өрсөлдөж тэмцэлдэнэ.

•

Сэтгэл хөдлөлөө тэр бүр хянаж чаддаггүй.

•

Магтаал сайшаалд дуртай.

•

Нэрэлхүү, нэр төрөө хичээдэг.
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МЭДЭЭЛЭЛ 3. Хүүхдийн зан төлөвийн хэв шинж
Хүүхэд бүр өөр өөрийн онцлог, давтагдашгүй өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Хүүхдийн
зан чанарын 70% нь 0-3 насандаа төлөвшин тогтсон байдгийг эрдэмтэд судлан тогтоосон
байна. Иймээс бага насанд нь хүүхдийн хүмүүжил, зан төлөвт анхаарал хандуулах хэрэгтэй
бөгөөд үүнд эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлага чухал нөлөөтэй байдаг.
Хүүхэд эхээс төрсөн цагаасаа эхлэн гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцах явцдаа болон орчноосоо
өөртөө зөв, буруу, янз бүрийн мэдлэг, арга туршлага хуримтлуулсаар ирдэг байна. Мөн
хүүхдийн төрөлх араншин, зан төлөв, олж авсан туршлагаас нь шалтгаалан өөр өөр байдаг.
Энэ бүх ялгаа нь тухайн хүүхдийн хувийн онцлог болдог ажээ.
Төрөл бүрийн нөхцөлд харьцангуй тогтвортой илэрч байдаг сэтгэл зүйн төрөлхийн
онцлогуудыг товч дурьдъя.
Өөдрөг сэргэлэн хэв шинж:
Ийм хэв шинжийн хүүхдүүд өөдрөг, амьдралын баяр баясгалантай, идэвхтэй, нийтэч,
шинэ орчинд дасан зохицох чадвар сайтай байдаг. Эдгээр хүүхдүүд юмыг хурдан
тогтоож, удаан мартдаг. Ажиллах чадвар өндөр, хичээл дээр багшийн тавьсан асуултад
хариулах гэж байн байн гараа өргөнө. Тэдний мэдрэлийн тогтолцоо уян хатан шинжтэй
байдаг учраас нэг үйл ажиллагаанаас нөгөөд хурдан шилждэг онцлогтой. Энэ нь нэг
талдаа чухал ач холбогдолтой боловч аливаад тогтворгүй хандах хандлагыг бий болгох
сөрөг талтай байдаг. Ийм хүүхэд нэг хэвийн байдлаас амархан залхдаг. Сонирхол нь
буурмагц эхэлсэн ажлаа дуусгалгүй орхих талтай. Түүнчлэн тэдний харилцаа, хандлага
тогтворгүй байж болно.
Өөдрөг сэргэлэн хэв шинж зонхилсон хүүхэдтэй ажиллахдаа:
 Эхэлсэн ажлаа дуусгах шаргуу чанарыг төлөвшүүлэх хэрэгтэй.
 Зан үйл, сонирхол, харилцаа хандлагыг тогтвортой болгох тал дээр анхаарах
шаардлагатай.

Хөөрөл ихтэй, шаралхуу, эрч хүчтэй хэв шинж:
Энэ хэв шижийн хүүхдийн мэдрэлийн тогтолцоо хүчтэй, тэнцвэргүй, хөөрөл нь саатлаасаа
давамгайлсан байдаг. Эдгээр хүүхдүүд юмыг хурдан тогтоож, хурдан мартдаг Сэтгэлийн
хөдөлгөөний илрэл хурц, амархан солигддог, яриа хурдан тод, биеэ барих тэсвэр тэвчээр
бага, аливаа дүрэм журамд захирагдах чадвар сул, шаралхуу байдаг.
Хөөрөл ихтэй шаралхуу эрч хүчтэй хэв шинж зонхилсон хүүхэдтэй ажиллахдаа:
 “Битгий гүй”, “Чимээгүй бай” зэргээр хөдөлгөөнийг нь хязгаарлаж болохгүй.
 Тэдний эрч хүчийг зөв чиглүүлэх хэрэгтэй.
 Загнах, зандрах, цохих, сүрдүүлэх зэрэг арга хэрэглэхгүй байх. Ийм арга хэрэглэх
тохиолдолд хүүхдийн хөөрөл улам хүчтэй болно.
 Түүнтэй тайван ярилцах байдлаар шаардлага тавьж ажиллавал зохистой.
 Аливаад тэсвэр тэвчээртэй хандах чадвар төлөвшүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй.
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Тайван нэгэн хэвийн хэв шинж:
Тэсвэр тэвчээртэй хандах чадвар сайтай. Эдгээр хүүхдүүд юмыг удаан тогтоож, удаан
мартдаг. Хүнтэй танилцах шинэ орчинд дасахдаа удаан. Нэгэн хэвийн хэв шинжтэй
хүүхдүүд нь хөдөлгөөн, алхаа гишгээ нь удаан, зогсолт ихтэй, сэтгэлийн
хөдөлгөөний илрэл бага, хүмүүсийн тавьсан асуултад хэсэг хугацааны дараа
хариулна. Аливаад тайван ханддаг.
Тайван, нэгэн хэвийн хэв шинж зонхилсон хүүхэдтэй ажиллахдаа:
 Хүүхдэд хэт өндөр шаардлага тавих, удаан, болхидуу, шаламгай бус байдалд нь
дургүйцлээ илэрхийлэхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй.
 Тэднийг яаруулах, загнах, зандрах эсвэл хурдан шаламгай чанар шаардсан ажлаас
хөндийрүүлэх, өмнөөс нь хийж туслах гэж яарсны хэрэггүй.
 Ийм хүүхдийг авхаалж самбаа, шаламгай байдал, идэвх, хөдөлгөөн шаардсан үйл
ажиллагаанд оролцуулж алхам алхмаар аливаад хурдан хандах чадвар төлөвшүүлэхэд
анхаарах хэрэгтэй
 Бусад хүүхэдтэй сайн харилцаа холбоотой байх талаас нь дэмжиж, зөвлөх хэрэгтэй.

Эмзэг хэв шинж:
Мэдрэмтгий, амархан ядардаг сул хэв шинж. Сэтгэлийн хөдөлгөөний гадаад илрэл сул
боловч аливааг ихэд эмзэг хүлээн авдаг. Сэтгэл нь амархан шархалж, дотоод тэнцвэрээ
алддаг. Шинэ орчинд дасахдаа удаан. Эдгээр хүүхдүүд юмыг удаан тогтоож, хурдан
мартдаг, идэвх сул, хичээл дээр гараа өргөх нь ховор. Өөртөө итгэлгүй, анхаарал
тогтворгүй, амархан сарнидаг.
Эмзэг хэв шинж зонхилсон хүүхэдтэй ажиллахдаа:
 Хүүхдэд хэт өндөр шаардлага тавих, тушаах, захирах нь түүнд сөрөг нөлөө
үзүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй.
 Хүүхдийг байнга дэмжиж, сайшааж, урамшуулж байх хэрэгтэй.
 Өөрийнх нь нөөц боломжинд нь тохирсон үүрэг даалгавар өгч, даалгавраа цаг
хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхэд туслах шаардлагатай.
 Хүүхдийн бие даах чадварыг хөгжүүлэх талаар анхаарах хэрэгтэй.
 Санаачлагатай, нийтэч зан чанарыг төлөвшүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй.
Дээрх хэв шинжүүд хүүхдэд дангаараа илрэх нь ховор ба харин аль нэг нь зонхилж бусад
нь дагалдах шинжтэй байдаг. Сайн, муу хэв шинж гэж байдаггүй. Эдгээр хэв шинжүүд бүр
өөрийн давуу болон сул талтай. Багш, эцэг эхийн аль аль нь хүүхдийн дээрх онцлогуудыг
зөв таньж, тохирсон аргаар ажиллах нь чухал юм.
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МЭДЭЭЛЭЛ 4. Зургаан настай хүүхдийн танин мэдэх хөгжлийн онцлог, түүнийг
сургалтад харгалзах нь
Зургаан настай
хүүхдийн хөгжлийн
онцлог

Бие бялдрын
хөгжил

Танин
мэдэхүйн
хөгжил

Хүүхдэд тулгамддаг
бэрхшээл

Сургалтад харгалзах нь

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 байх.

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
бичүүлэхгүйгээр гарын
жижиг булчинг хөгжүүлэх
дасгал хийлгэх. Үүнд шагай
няслах, будаа тоолж түүлгэх,
шүр хэлхэх, дүрс хайчлах,
зураг зурах, будах зэрэг
сонирхолтой зүйлд тулгуурлах.

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.

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.

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.
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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.

Томчуудыг дуурайж
том хүн шиг
харагдахыг хичээдэг.

Томчуудын зөв,
буруу үйлийг ялгах
чадваргүй

Тэдэнд байнга зөв үлгэр
дуурайл үзүүлж байх.

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.

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.

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

Хэл ярианы
хөгжил
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ДААЛГАВАР 6. Нийтээр хэлэлцэж, нэгтгэн дүгнэнэ.
Өмнөх мэдлэгийг шинэ мэдлэгтэй харьцуулан ярилцана.
Сургалтын өмнө миний мэдэж
байсан зүйлүүд

Сургалтаар миний
мэдэхийг хүсч
байсан зүйлүүд

Дээрх асуултуудыг асууж
оролцогчдын хэлсэн бүхнийг санал
зөрөөтэй байсан ч жагсаан бичнэ.

Сургалтаар миний
шинээр мэдэж авсан
зүйлүүд
Шинээр мэдсэн зүйлийн
жагсаалт гаргана.

Мэдэхийг хүсч байсан зүйлийг шинэ мэдлэгтэй харьцуулан ярилцана.
Сургалтын өмнө миний мэдэж
байсан зүйлүүд

Сургалтаар миний
мэдэхийг хүсч
байсан зүйлүүд

Сургалтаар миний
шинээр мэдэж авсан
зүйлүүд

Мэдэхийг хүссэн
асуултуудыг жагсаан
бичнэ.

Шинээр мэдсэн зүйлийн
жагсаалт гаргана.

ДААЛГАВАР 7. Шинээр мэдсэн зүйлийг утгын зураглал аргаар ангилж, бүлэглэн
өөрийн өмнөх дурсамжтайгаа холбож ярилцаад бичнэ.

Оюун ухаан

Бие, бялдар

Зургаан настны
онцлог

Сэтгэл хөдлөл

Нийгэмшихүй

ДҮГНЭЛТ ЯРИЛЦЛАГА
Баг бүр хийсэн дасгал ажлаа танилцуулан мэдлэг, туршлагаа хуваалцан дүгнэн ярилцана.
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ДЭД СЭДЭВ 1. 2 НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРГУУЛЬД ДАСАН
ЗОХИЦОХ ЧАДВАРЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
“Халуун дотно эелдэг харилцаа хамгаас чухал”

ЗОРИЛГО:
Эцэг эх зургаан настай хүүхдийн сургуульд дасан зохицох чадварын тухай ойлголттой
болсноор багштай хамтран ажиллах арга замаа тодорхойлох чадвартай болно.
АГУУЛГА:
•

Дасан зохицох чадвар, түүний үе шат, дасан зохицоход нөлөөлдөг хүчин зүйлийн тухай
ойлголттой болох

•

Өөрт болон хүүхдэд тохиолдож байгаа бэрхшээлийг тодорхойлох, асуудлыг шийдэх
арга замаа хамтарч хайх, дасан зохицох чадварыг дэмжих зарим аргаас суралцах

АРГА ЗҮЙ:
•

Бод, хамтар, хуваалц

•

“Т” хүснэгтийн арга –Хүүхдээ сургуульд дасан зохицоход тус дэм болохын тулд багш,
эцэг эхчүүд юу хийх болох вэ? – Хийж болох зүйл, Хийж болохгүй зүйлийн талаар

•

Харилцан яриа

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 30 мин. Мэдээлэл 60 мин
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц, цаас

•

Үзэг

•

Скоч

•

Наалддаг өнгийн цаас

ДААЛГАВАР 1.
•

Дараах асуултыг оролцогчдод танилцуулаад аль асуулт дээр ажиллахыг сонгуулна.
1.	Зургаан настнууд сургуульд суралцахдаа юунд дасан зохицох хэрэгтэй болдог вэ?,
Тэдэнд ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? Хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварыг дээшлүүлэхийн тулд багш, эцэг эхчүүд хэрхэн хамтран ажиллах вэ?
2.	Зургаан настай хүүхдийн эцэг эхчүүдэд ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? Бэрхшээлийг
багасгах түүнийг даван туулах ямар арга байж болох вэ?
3. Нэгдүгээр анги даан авч ажиллаж байгаа багшид ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?
Энэ нь юунаас болдог вэ? Бидэнд хялбар шийдвэрлэх ямар арга зам байж болох вэ?
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•

•

Сонгосон асуултаараа баг болоод дараах хүснэгтэд ажиллана.
№

Хүүхдэд тохиолддог бэрхшээл

Түүнийг даван туулах арга зам

№

Эцэг эхчүүдэд тохиолддог бэрхшээл

Түүнийг даван туулах арга зам

№

Багшид тохиолддог бэрхшээл

Түүнийг даван туулах арга зам

Баг бүр ажлаа танилцуулж, бусад багуудтайгаа хэлэлцэн санаа бодлоо хуваалцана.

МЭДЭЭЛЭЛ 1. Хүүхэд юунд дасан зохицох хэрэгтэй болдог вэ?
Хүүхэд хувийн онцлог, гэр бүлийн соёл, дадал хэвшил сургуульд бэлтгэгдсэн байдал зэргээс
шалтгаалан сургуульд дасан зохицох чадвар нь харилцан адилгүй өөр өөр байдаг. Гэвч
АНУ-ын эрдэмтэн Фрейдийн онолоор хүүхэд хуучин байдлаа хадгалан үлдэхийг хичээдэг
учраас шинэ нөхцөлд дасан зохицохдоо (1) түгшүүрийн үе, (2) дайчлах үе, (3) дасан
зохицох эсвэл үл дасан зохицох 3 үе шатыг дамждаг бөгөөд дасан зохицохын тулд
тайван юм уу, тэнцвэртэй байдлыг олж авахыг хичээдэг гэж үздэг байна.
Харин эрүүл хүүхдүүд шинэ чадвар, дадал эзэмших авьяас билгээ хөгжүүлэх явцдаа асар
их сэтгэл ханамж авдаг байна. Эрүүл саруул, аз жаргалтай, өөртөө итгэлтэй хүүхдийн
хувьд сургуульд дасан зохицох, суралцах чадвар нь илүү байдаг ажээ.
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Хөтөлбөр
агуулгад

Ном, сурах
бичиг хичээлийн
хэрэгсэлд

Суралцах
үйлд

Хүүхэд

Олон хүн
найз нөхөдтэй
харилцахад

Сургууль,
ангийн дүрэм
журамд

Хичээлийн
дэг, хичээлийн
хуваарьт

Сургууль,
ангийн
орчинд

Хүүхэд сургуульд дасан зохицоход
нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

Орчин

Харилцаа

Сэтгэл зүй, хувийн онцлог

Сургууль

Багшийн харилцаа

Сэтгэл зүй, хувийн
онцлог

Анги

Гэр бүлийн харилцаа

Зан төлөв

Гэр

Найз нөхдийн
харилцаа

Хэрэгцээ, сонирхол

Гэрээс сургууль
хүрэх зам

Сургуулийн удирдлага,
ажилчдын харилцаа

Хүмүүжил төлөвшил,
дадал хэвшил

Ойр орчны дэлгүүр,
тоглоомын газар

Ойр орчны хүмүүсийн
харилцаа

Гэр бүлийн соёл, үнэт
зүйл
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МЭДЭЭЛЭЛ 2. Шинэ орчин нөхцөлд дасан зохицох үе шат
Хүүхэд сургуульд орсон эхний өдрөөс эхлэн шинэ орчин нөхцөл, сурах үйл ажиллагаанд
дасах хэрэгтэй болдог. Сургуульд орсноор хүүхдийн амьдрал, үйл ажиллагаанд эрс
өөрчлөлт гарна.
Хүүхэд амьдралын шинэ хэв маяг, үйл ажиллагааны шинэ төрөл, нийгэм, гэр бүлд эзлэх
шинэ байр суурь, насанд хүрэгчид болон үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах харилцааны шинэ
хэлбэрт шилжинэ.
Сургуульд орсон эхний үе нь хүүхдийн хувьд шинэ нөхцөлд дасан зохицох үе юм. Хүүхэд
шинэ орчин нөхцөлд харилцан адилгүй дасан зохицдог ажээ. Шинэ нөхцөлд дасан зохицох
үе шат өвөрмөц үе шатаар явагддаг байна.
Үүнд: Түгшүүр, дайчлах, дасах, үл дасах гэсэн үе шатууд байдаг ажээ. Дараах хүснэгтэд
үзүүлсний дагуу үе шат бүрт хүүхэд өөрчлөгдөж байдаг.

1-р үе шат
түгшүүрийн
үе

Энэ үе шат нь уйлах, зөрүүдлэх, хичээлд явахаас татгалзах зэрэг сэтгэл санааны
тогтворгүй байдлаар илэрдэг. Мөн жин нь хасагдах, хоолонд дургүй болох, ойр
ойрхон өвдөх ярихдаа гацах зэрэг шинж илэрч болно.

2-р үе шат
дайчлах
үе

Энэ үе шат нь биеэ барих, сэтгэл санаагаа тайвшруулах, айдсаа даван туулах,
бусдыг даган дуурайх, өөрийгөө танин мэдэх, өөртөө итгэлтэй болох, бусдад
итгэх зэрэгт хүчин чармайлт гаргах үе. Хүүхдийн өсөлт хөгжил удаашралтай
тэнцвэрийн энэ үе шат 3-5 сар үргэлжилнэ. Энэ үед хүүхэд өөрийн бие махбодийг
дээд зэргээр дайчилдаг байна.

3-р үе
шат дасах
эсвэл үл
дасах үе

Энэ шатанд хүүхэд маш хурдтай хөгжиж, өмнөх удаашралыг нөхөж гүйцдэг.
Хэрэв хүч нөөцөө хичнээн дайчлаад нөлөөллийг даван туулж чадахгүй бол үл
дасах байдалд орно. Ийм тохиолдолд хүүхдийн сурч хөгжих боломжид саатал
гарах магадлалтай.
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МЭДЭЭЛЭЛ 3. Хүүхдийн дасан зохицох чадвар
Бага насны хүүхэд нь амьдрал болон үйл ажиллагаа, шинэ орчин нөхцөлд харилцан
адилгүй дасан зохицдог. Судлаачид дасан зохицохуйн гурван түвшинг ялгаж үзсэн байна.
Дасан зохицох чадвар сайн
• Дасан зохицох чадвар сайн хүүхэд  10-15 хоногийн дотор хүүхэд хэвийн байдалд орж биеийн
жин нь нэмэгдэн хамт олны дотор биеэ чөлөөтэй авч явж, өвдөх, хямрах байдал бага
• Сургуульд явах дуртай, багшийн тавьсан шаардлагыг хүлээж авна.
• Хичээлийн агуулга хөтөлбөрийг хялбархан бүрэн эзэмшинэ.
• Төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэнэ.
• Багшийн тайлбарыг анхааралтай сонсоно.
• Хяналт шаардлагагүйгээр үүрэг даалгаврыг хичээнгүй биелүүлнэ.
• Бие даан ажиллах чадвар сайн.
• Нийгмийн идэвх өндөр, хариуцлагатай уриалгахан.
• Анги хамт олон дундаа манлайлагч.

Дасан зохицох чадвар дунд
• Дасан зохицох чадвар дунд хүүхдийн ахиц дэвшил нь сарын дотор хэвийн байдалд орж жин
нь түр зуур хасагдаж, “өвдөх” болон сэтгэл санааны бага зэргийн хямралаар илэрдэг.
• Сургуульд явахдаа дургүйцдаггүй.
• Багш хичээлийг дэлгэрэнгүй, дүрслэлтэй заахад ойлгох чадвартай.
• Хичээлийн хөтөлбөрийн гол агуулгыг эзэмшинэ.
• Томчуудын хяналтан дор даалгаврыг анхааралтай хийж гүйцэтгэнэ.
• Зөвхөн сонирхолтой зүйлд төвлөрнө.
• Ангийнхаа олон хүүхэдтэй найзалж нөхөрлөнө.

Дасан зохицох чадвар сул
• Дасан  зохицох чадвар сул хүүхдийн түгшүүрийн болон биеэ дайчлах үе нь 2-6 сар
үргэлжилдэг. Энэ үед хүүхэд байн байн өвдөх, дадал болсон зүйлээ мартах, биеийн болон
сэтгэл санааны хямралд ордог.
• Сургуульд явах дургүй.
• Дарамттай мэдрэмж зонхилсон.
• Сахилга бат зөрчих байдал ажиглагдана.
• Багшийн тайлбарласан зүйлийг хэсэгчлэн ойлгоно.
• Бие дааж ажиллах чадвар сул.
• Багш эцэг эхийн зүгээс тогтмол хяналт тавих, байнга сануулах, өдөөх, туслах шаардлагатай.
• Нийгмийн идэвх сул, аливаа даалгаврыг хяналт дор гүйцэтгэнэ.
• Дотны найз нөхөргүй, ангийнхаа цөөн тооны хүүхдийн нэрийг мэднэ.
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ДААЛГАВАР 2. “Т” хүснэгтийн арга
Хүүхдээ сургуульд дасан зохицоход тус дэм болохын тулд багш, эцэг эхчүүд юу
хийж болох вэ? багаар ярилцаад дараах хүснэгтэд хийж болох, болохгүй зүйлийн талаар
жагсаалт гаргана.
Хийж болох зүйлүүд

Хийж болохгүй зүйлүүд

Дараах хүснэгт дэх жагсаалтыг тараан өгч өөрсдийн гаргасан жагсаалттай санал нэгтэй
байгаа эсвэл санал зөрж байгаа зүйл юу байна, шинэ нэмэлт санаа байгаа эсэхийг харилцан
ярилцаж тэмдэглэнэ.
Эцэг, эхчүүдийн хийж болох зүйлүүд Эцэг, эхчүүдийн хийж болохгүй зүйлүүд
1. Хэд хоногийн өмнөөс сургуультай
танилцах аялал хийх
2. Сургууль, багш нарын тухай ярьж эерэг
ойлголт төрүүлэх
3. Сургуульд
суралцсанаар
амжилт
гаргасан хүүхдүүдийн тухай ярилцах,
бүтээлийг нь үзүүлэх
4. Хүүхдийнхээ дүрэмт хувцас, хичээлийн
хэрэгслийг худалдан авахдаа өөрийнх
нь хүсэлтийг аль болох харгалзан үзэх
5. Сургуульд очихдоо хүүхдээ гоёхын
зэрэгцээ та өөрийгөө гоёж очоорой.
Энэ нь сургуулийг эрхэмлэн хүндэтгэх
үзэлтэй болгоход тустай.
6. Хичээлийн бэлтгэлийг бүрэн хангаж
явуулах
7.	Цүнхэндээ хичээлийн хэрэгслийг эмх,
цэгцтэй ангилж авч явахад нь зааж
сургах
8. Хүүхдээ байнга урамшуулах, итгэл
найдвар, сурах хүсэл эрмэлзлийг нь
дэмжиж байх

1. Өмнө нь сургуультай танилцуулалгүй шууд
хичээлийн эхний өдөр очих. Энэ нь хүүхдэд
сэтгэл зүйн хувьд таагүй байдал үүсдэг.
2. Сургуулийн талаар сөрөг ойлголт өгөх
зүйлийн талаар ярих
3. Бүх хүүхдүүд заавал сургуульд сурдаг чи ч
гэсэн сурах хэрэгтэй гэж шаардах.
4. Ганцаараа явж хүүхдийнхээ хичээлийн
бэлтгэлийг хангах
5. Сургуульд
хүүхдээ
хиртэй,
урагдсан
хувцастай явуулах. Энэ нь хүүхэд өөртөө
итгэлгүй таагүй байхаас гадна сургуулийг
үл хүндэтгэсэн хандлага төрүүлэх муу
нөлөөтэй.
6. Бэлтгэл
дутуу
эсвэл
чанаргүй
хэрэглэгдэхүүнтэй байх нь хүүхэд хичээлдээ
явахаас дургүйцэх, хичээлээс хоцрох том
шалтгаан болдог.
7.	Цүнхэн дэх хичээлийн хэрэгсэл эмх цэгцгүй
байх нь хүүхдэд хэрэглэгдэхүүнээ олохгүй
байх зэрэг хүндрэл учирдаг.
8.	Шүүмжлэх, дооглох, хийсэн ажлыг нь
голох, үнэлэхгүй байх. Энэ нь хүүхдийг
сурах хүсэл сонирхолгүй болгодог.

ДҮГНЭЛТ: Оролцогчдоос гарсан асуултаар ярилцана.
Хүүхэд аз жаргал, баяр баяслаар дүүрэн байхдаа маш сайн дасан зохицож, амжилттай
суралцдаг байна.
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ДЭД СЭДЭВ 1.3. БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫН
ОНЦЛОГ, ХЭВ ШИНЖ
“Багш аа, манай хүүхэд ямар байна вэ?”
ЗОРИЛГО:
Хүүхэд бүрийн суралцах хэв шинжийг судлан, тэдний онцлогт нь тохирсон суралцах
чадварыг хөгжүүлэхийн тулд харилцах дэвтрээр дамжуулан эцэг эхэд зөвлөн туслах
чадвартай болно.
АГУУЛГА:
•

Суралцах чадвар, зургаан настай хүүхдэд эзэмшүүлэх хамгийн чухал чадваруудын тухай
ойлголт

•

Олон талт оюун ба суралцах хэв шинжийн тухай

•

“КОЛБ”-ын суралцахуйн 4 хэв шинж

•

Суралцах хэв шинж – VARK

•

Баруун, зүүн тархи ба суралцах хэв шинжийн талаар мэдлэгтэй болох

•

Зургаан настай хүүхдийн суралцах чадварыг хөгжүүлж буй арга туршлагаасаа хуваалцах

АРГА ЗҮЙ:
•

“Бод, хамтар, хуваалц” аргаар оролцогч өөрийн сайн гэсэн арга туршлага

•

Зөр, эвлэ, эвлүүлгийн арга

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 50 мин. Мэдээлэл 40 мин
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц цаас

•

Үзэг

•

Наалттай цаас, Скоч
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Суралцах чадвар гэж юу вэ?

Аливаа юмс үзэгдлийг сурч, танин мэдэх зорилгоор ухамсартайгаар хийж гүйцэтгэж буй
сэтгэхүйн олон янзын үйлүүдийг хүүхдийн суралцах чадвар гэнэ.
Суралцах чадварт уншиж, бичиж, ярьж сурахаас эхлээд ажлаа бие даан төлөвлөх,
гүйцэтгэсэн ажилдаа өөрөө хяналт тавих, зөв бурууг шалгах, засварлах зэрэг бүх чадвар
дадал багтана. Сурагч тодорхой сонирхол хэрэгцээгээ хангах зорилгоор ухамсартайгаар
хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагааны үр дүнд аливаа зүйлийг танин мэдэх, ойлгох
гүйцэтгэх, чадвар дадалтай болох, алдаа оноогоо дүгнэх зэргээр суралцах бүхий л явцад
түүний сурах үйл явц явагдана.
Манай орны судлаачид дараах төрлийн суралцах чадварыг сурагчдад эзэмшүүлэхийг
чухалчлан үзсэн байдаг.
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1

Зорилт

Сурагчийн суралцах чадвар

Оюун ухаан үйл
ажиллагааны арга

Юмс үзэгдлийг жиших, задлан шинжлэх, ажиглах, ангилах,
бүлэглэх, хийсвэрлэх, ерөнхийлөх дүгнэх

2 Сурах үйл
Хийх ажлынх нь зорилтыг дэвшүүлэх, томьёолох, төлөвлөх,
ажиллагааг төлөвлөн товлосон хугацаандаа хийх, цагийг өгөөжтэй ашиглах, хийж
зохион байгуулах
буй ажлыг нь хянах, дутагдал алдаагаа өөрөө олох, засах,
өөрөө өөрийгөө үнэлэх...
3 Сурах ерөнхий арга

Анхааралтай сонсох, ном, сурах бичиг, эхтэй ажиллах, эхийг
зөв унших, ойлгох, чээжлэх, найруулан бичих, тэмдэглэх,
товчлох, хамтран ажиллах, ойлгомжтой товч тодорхой
үндэслэлтэй ярих, асуулт тавих, хариулах, шийдвэр гаргах,
шинийг эрж хайх, асуудал дэвшүүлэх...

4 Мэдээллийн эх
үүсвэртэй ажиллах
арга

Хэрэгтэй мэдээллийг янз бүрийн эх сурвалжаас олох, сонин
сэтгүүл, ном, лавлах, толь бичиг зэргийг унших, ашиглах,
интернэтээс мэдээлэл олох, байгаль нийгмийн үзэгдлийг
ажиглах, харьцуулах жиших, нэгтгэх дүгнэх...

5 Сурах тусгай арга

Газрын зурагтай ажиллах, томьёо ашиглах, хэмжилт хийлгэх,
туршилт хийлгэх...

МЭДЭЭЛЭЛ 2. Зургаан настай хүүхдэд эзэмшүүлбэл
зохих суралцах чадварын тухай
Ангид болон гэртээ зохион байгуулах энгийн аргуудаас:
•

Сурах бичиг, ном, дэвтэртэй ажиллах

•

Хичээлийн хэрэгслээ эмх цэгцтэй, цэвэр нямбай хэрэглэх

•

Даалгаврыг товлосон хугацаанд тогтмол хийх

•

Анхаарлыг нь хөгжүүлж байх (анхаарлаа төвлөрүүлэх, хуваарилах, анхааралтай сонсох
гэх мэт чадваруудыг хөгжүүлэх тоглоом тоглуулж байх)

•

Ойлгоогүй зүйлээ лавлаж гүйцэт ойлгох

•

Тогтоох, чээжлэх, ойлгосноо бусдад өөрийн үгээр ярих

•

Зурах, бичих, унших, будах, хайчлах, наах зэрэг үйлийг хийх

•

Ажиглах, жиших, харьцуулах, ангилах, бүлэглэх зэрэг оюуны үйлүүдийг тогтмол хийх

•

Томчууд болон найз нөхдөөсөө суралцах, үлгэр дуурайл авах гэх мэт.

Сурагчдын суралцах чадварт эхний үед дуурайх үйлдлүүд нь давамгайлах ба харин
анги дэвших тусам сурах үйлүүд нь бие даасан, бүтээлч шинжтэй болдог гэдгийг багш
анхаарч ажиллах хэрэгтэй.
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МЭДЭЭЛЭЛ 3. Багш сурагчдад суралцах чадварыг эзэмшүүлэхдээ дараах
зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй.
1.

Хүүхэд бүрийн сэтгэхүйн онцлог, суурь мэдлэг, чадвар, сэдэл, төсөөлөл зэрэгт
тохируулан заах аргыг сонгож хэрэглэх

2. Хүүхэд өөрийн сурсан мэдсэн зүйлээ бусадтай хуваалцах чөлөөт цагийг гаргаж өгөхийг
эрмэлзэх
3. Суралцах идэвхтэй аргуудыг ашиглан хүүхдэд аль болох бусадтайгаа ярилцах, хамтарч
хийж бүтээх, харилцан суралцах боломж олгох
4. Хүүхдэд интеграцчилсан нэгжүүдийн тусламжтайгаар ухагдахуунууд өдөр тутмын
амьдралд хэрэглэгддэг болохыг ойлгуулах
5. Багш өдөр тутам хичээл тус бүрийнхээ зорилгыг тодорхойлохдоо сурагчдад ямар
суралцах чадварыг эзэмшүүлэх вэ? гэдгийг сайтар бодож боловсруулан бэлтгэх
6. Сургалтын сурах үйлийн ба материаллаг болон сэтгэл зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх
7.

Сурах хэрэгцээг нь ойлгуулах, сурах хүсэл тэмүүлэл, сонирхлыг төрүүлэх

8. Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих үнэлгээний төрлүүдийг хэрэглэн аль болох хүүхдэд
өөрийнхөө ололт, алдааг олж харж чаддаг, түүнийгээ засах эрмэлзэл, арга барил
эзэмшүүлэхийг хичээх
9. Эцэг эхийн дэмжлэг туслалцааг сайжруулах, тэдэнд хэрхэн хийх, аргачлалыг заах,
зөвлөгөө өгөх, шаардлага тавих, урамшуулах
Багш эцэг эхтэй хамтран хүүхдэд чөлөөтэй сурах боломжийг олгож ажиллавал хүүхдийн
бүтээлч, бие даан суралцах чадвар эзэмших таатай нөхцөл бүрдэх болно. Хүүхдүүд суралцах
чадваруудыг амжилттай эзэмшсэнээр өөртөө хэрэгтэй зүйлийг бусдын дэмжлэггүйгээр бие
даан сурах чадвартай болох ба өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх, шинийг бүтээх арга барилтай
болох юм. Хүүхдэд суралцах чадварыг эзэмшүүлэхдээ дээрх зүйлсийг анхаарахаас гадна
хүн хэрхэн яаж мэдлэг, чадвар эзэмшиж хөгждөг болох талаарх онол, үзэл баримтлалыг
судлан эрэлхийлж хичээл сургалтандаа зөв, оновчтой ашиглах зүйтэй.

ДААЛГАВАР 1. Хүүхэд бүрийн суралцахуйн онцлог, хэв шинж өөр өөр байдаг.
Хүүхэд амжилттай суралцахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийн нэг нь хүүхдийн суралцахуйн
хэв шинжийг зөв тодорхойлж хичээл сургалтандаа харгалзан үзэх асуудал юм. Хүүхэд бүр
өөр өөр арга барилаар суралцдаг. Зарим хүүхэд суралцах үйлдээ зураг, дүрс, бодит үзүүлэн
таниулах материал ашиглахыг илүүд үздэг бол зарим нь бусадтай харилцан ярилцаж,
хамтран суралцахыг илүүд үзнэ. Хүүхдийнхээ суралцах хэв шинжийг тодорхойлсноор бид
хүүхдээ илүү ихээр танин мэдэж, ямар арга замаар илүү үр дүнтэй суралцаж чадах вэ?
гэдгийг нь ойлгох болно.
•

Оролцогчдыг 1, 2, 3, 4- өөр тоолуулаад 4 шинэ баг болгон хуваана.
1-р багт Олон талт оюун ба суралцах хэв шинж
2-р багт Колбын суралцахуйн 4 хэв шинж
3-р багт Суралцах хэв шинж –VARK
4-р багт Баруун зүүн тархи ба суралцах хэв шинжийн тухай эхийг тараан өгнө.
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•

Баг бүр өөрсдийн авсан сэдвийг бусдад хэрхэн зааж сургах талаар ярилцаж, хэлэлцэнэ.

•

Шинэ багийнхан буцаж үндсэн багтаа очоод судалсан сэдвээ зааж танилцуулна.

•

Сэдэв тус бүрийг анги нийтэд зааж танилцуулна. Бусад багийнхан асуулт асууж
ярилцана.

•

Багш асуултыг асуултын самбарт бичнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ 4.
1-р баг Олон талт оюун ба суралцах хэв шинж
Оюуны чадамж гэдэг нь асуудлыг шийдэх болон нийгмийн амьдралд үнэлэгдсэн
бүтээгдэхүүнийг бий болгох чадвар юм. АНУ-ын эрдэмтэн Хорвард Гарднер бүх хүмүүст
олон талт оюуны чадамж байдаг бөгөөд үүнийг хөгжүүлж, сайжруулж мөн сулруулж болно
гэж үзсэн. Тэрээр бүх хүнд ОЛОН ТАЛТ ОЮУНЫ 9 ЧАДАМЖ БАЙДАГ гэж үздэг. Үүнд:
1.

Аман болон хэлзүйн оюуны чадамж - Үгсийн дуу чимээ болон хэмнэлд хариу
үйлдэл сайн хөгжсөн хэл ярианы ур чадвар болон мэдрэмжтэй.

Энэхүү чадамжтай хүүхэд сонсох, унших, бичих, ярилцах замаар суралцдаг. Эдгээр
мэдээллийг тогтоон санах, бусдад дамжуулан хүргэх, хэлэлцүүлгийн явцад утга санааг
гаргаж ирэх, тайлбарлаж ойлгуулахад ашиглах нь үр дүнтэй. Хүүхэд гадаад хэл сурахдаа
авьяастай байдаг тул суралцах үйл ажиллагаандаа олон хэл дээрх эх сурвалжийг ашиглаж
болно. Шүлэг, өгүүлэл, зохиомж бичих нь сонирхолтой санагдах тул үзэж судалж буй
хичээлийн агуулгаар шүлэг, найраглал, өгүүлэл бичиж болно. Энэ нь суралцах үйлийг
сонирхолтой болгохоос гадна хэрэгтэй мэдээллийг сэргээн санахад тустай.
2. Тоон болон логикийн оюуны чадамж - Зарчимч, хийсвэрлэн бодох чадвар болон
логик болон тоон загваруудыг ялгаж таних чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд баталж нотлох таамаглал дэвшүүлэх, хэлбэр загварыг
томьёолох, эсрэг жишээг гаргаж ирэх зэрэг математик сэтгэлгээг суралцах үйл
ажиллагаандаа ашиглаж болно. Хүнд бодлого, асуудлын шийдлийг эрж хайх замаар сурах
хүсэл эрмэлзлээ өдөөх, бодитой зүйлс, ухагдахууныг илэрхийлэхэд хийсвэр тэмдэглэгээг
хэрэглэх, логик сэтгэлгээгээ ашиглан юмс үзэгдлийн учир шалтгаан, үр дагаврын хэлхээ
холбоог тодорхойлох, тооцоолон бодох, харьцуулан үнэлэх, алгоритм зохиох, статистик
мэдээллийг ашиглах, мэдээллийг график хэлбэрээр дүрслэх аргаар суралцах нь үр дүнтэй.
3. Хөгжмийн оюуны чадамж - Хөгжмийн ая, хэмнэл зэргийг таашаах болон зохиох
чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд даалгавраа хийж, хичээлээ давтах үедээ хөгжим дуу сонсож
болно. Энэ нь суралцагчийн сэтгэл санааг хөглөж өгөхөөс гадна сурах үйлийг
идэвхжүүлнэ. Дуу хөгжмөөр дамжуулан унших, бичих, ярих чадвараа хөгжүүлж
болно. Хөгжмийн нотыг ялган таних, дууны үг чээжлэх, дуу хөгжим сонсоод утга санааг нь
тайлбарлан ярих, төрсөн сэтгэгдэл санаа бодлоороо шүлэг өгүүлэл бичих, хөгжим сонсож,
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дуу дуулах замаар стресс ядаргаагаа тайлах, үзэж судалсан хичээлийн утга агуулгаар дуу
хөгжмийн ая зохиож болно. Энэ нь утга санааг илүү сайн ойлгох, тогтоон сэргээн санахад
тустай.
4. Харааны болон орон зайн оюуны чадамж- Юмсыг төсөөлөн зураглаж бодох
болон бодитой болон хийсвэрээр дүрслэх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд харах, ажиглах замаар суралцах, мэдээллийг график,
бүдүүвч зураглал, диаграм зургийг ашиглан дүрслэлээр илэрхийлэх, нүүр царай,
хэлбэр дүрс, өнгө зэргийг сайтар ажиглах замаар хэрэгцээт мэдээллийг тогтоон
санах, мэдээллийг сэргээн санахад зураглалыг ашиглах, утга санааг зургаар
илэрхийлж, оюун санаандаа төсөөлөн дүрслэх аргаар суралцах нь үр дүнтэй.
5. Биеийн хөдөлгөөний оюуны чадамж - Биеийн хөдөлгөөнөө хянах болон эд
зүйлсийг чадварлагаар зохицуулж хөдөлгөх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд гараар барьж, биеэр хүрч, хөдөлж хийх замаар суралцах нь
үр дүнтэй. Үйл ажилд оролцож, туршиж биетээр хийж үзэх замаар сурах, танилцах
аялал хийх, загвар зохион бүтээх, туршилт хийх зэрэг бодит үйлүүдийг суралцах үйл
ажиллагаандаа ашиглах, биеийн тамирын дасгал, хөдөлгөөнт дасгалаар суралцах
үйлээ идэвхжүүлэх, баг болон бүлгээр ажиллах, жүжигчилсэн тоглолт хийх, дүрд
тоглох арга илүү үр дүнтэй.
6. Хүмүүстэй харилцах оюуны чадамж - Бусдын сэтгэл санааны байдал,
идэвхжүүлэлт болон хүсэл сонирхлыг таньж тохирсон хариу үйлдэл хийх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд бусадтай нэг баг бүлэг болж хамтран суралцах, суралцах
үйлдээ эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд, хамт олны туслалцааг авах, бусдад хичээл заах
замаар шинэ зүйл суралцах болон сурч мэдсэнээ бататгах.
7. Өөрөө өөртэйгөө харилцах, өөрийгөө танин мэдэх оюуны чадамж - Өөрийгөө
мэдэрч, дотоод сэтгэлийн хөдөлгөөн, үнэлэмж, итгэж найдах болон бодох үйлээ
хөглөх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд өөрийн санаа бодол, дотоод ертөнц, хүсэл мөрөөдөл, хүрэх
зорилгоо тодорхойлох, зорилгод хүрэхийн төлөө өөрийгөө идэвхжүүлэх,бие даан
суралцах, өөрийн зан байдлын онцлог, дотоод нөөц бололцоогоо танин мэдэж,
улмаар хэрхэн үр дүнтэй суралцах арга замаа тодорхойлох боломжтой.
8. Натуралист (байгаль дэлхийгээ хайрлаж танин мэдэх) оюуны чадамж Ургамал, амьтан болон байгалийн зүйлсийг таньж мэдэх ялгах чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд байгаль дэлхий, хүрээлэн буй орчноо танин мэдэх хүсэл
сонирхлоо суралцах үйлд чиглүүлэх, шинжлэн судлах, ажиглах, танин мэдэх замаар
суралцах, дуран, ажиглалтын дэвтэр, компьютер зэрэг янз бүрийн багаж хэрэгслийг
суралцах үйлдээ ашиглах нь чухал.
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9. Оршин байх оюуны чадамж - Амьдралын утга учир, хүмүүс яагаад үхдэг болон
бид хэрхэн энэ ертөнцөд ирсэн гэх мэт хүний амьдралын нарийн асуултуудыг
тунгааж үзэх мэдрэмж болон чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд аливаа зүйлийн нарийн асуултуудыг тунгааж үзэх мэдрэмж
болон чадвараа суралцах үйлд чиглүүлэх, таамаглал дэвшүүлж, асуудлыг
шийдвэрлэх, мэтгэлцэх, задлан шинжлэх, оюун дүгнэлт хийх замаар суралцах нь үр
дүнтэй.
АНУ-ын эрдэмтэн Гарднерийн онолоор:
•

Хүүхэд бүрт эдгээр оюуны есөн чадамж тодорхой хэмжээгээр байдаг.

•

Хүүхэд тус бүрт оюуны эдгээр чадамж өөр бүрдсэн байдаг.

•

Бид хүүхдийнхээ олон талт оюуны чадамжид нь суурилан амжилттай сургах боломжтой.

•

Эдгээр оюуны чадамжууд нь тархины янз бүрийн хэсгүүдэд байрладаг ба дангаараа
болон хавсарсан байдлаар үйл ажиллагаанд ордог гэж үздэг.

Энэхүү онол оюуны чадамжийн талаарх уламжлалт тодорхойлолтоос ямар
ялгаатай вэ?
Гарднерийн олон талт оюуны чадамжийн онол нь боловсролын болон танин мэдэхүйн
шинжлэх ухааны салбар дах уламжлалт ойлголттой нийцдэггүй. Уламжлалт тодорхойлолтоор
оюуны чадамж нь хүний төрөлхийн танин мэдэхүйн чадвар юм. Энэхүү чадамж нь
богино хариулттай тестээр хялбар хэмжигдэж болно гэж үздэг.
Гарднерийн онолоор оюуны чадамж нь:
•

Үр дүнтэй бүтээгдэхүүнийг бий болгох болон нийгэмд үнэлэгдсэн үйлчилгээг үзүүлэх
чадвар

•

Хүний амьдралд тулгарах олон асуудлуудыг шийдэх боломжтой болгох ур чадварууд

•

Шинэ мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаа оролцсон асуудлыг шийдэх чадамж

Олон талт оюуны чадамж нь сүүлийн зууны боловсролын туршлагыг дахин бодож үзэхэд
хүргэсэн.
Уламжлалт тодорхойлолт

Өнөөгийн тодорхойлолт

Оюуны чадамжийг богино
хариулттай тестээр хэмжиж
болно.

Хувь хүний олон талт оюуны чадамжийг үнэлэх
нь суралцах болон асуудлыг шийдэх хэв маягийг
нэмэгдүүлдэг. Богино хариулттай тест нь хүмүүжил
болон гүн ойлголтыг хэмждэггүй. Энэ нь зөвхөн шууд
чээжлэх ой тогтоолт болон богино хариулттай тестенд
сайн байх чадварыг л хэмжиж байгаа юм.
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Хүмүүс төрөхөөсөө
тогтсон хэмжээний оюуны
чадамжтай төрдөг.

Хүн төрөлхтөнд бүх оюуны чадамж байгаа боловч хүн
тус бүрт давтагдашгүй байдлаар хосолж байдаг.

Оюуны чадамжийн түвшин
хүний амьдралын явцад
өөрчлөгддөггүй.

Бид оюуны чадамж тус бүрээ хөгжүүлж болно. Хүмүүсийн
оюуны чадамж сайжрах хурд харилцан адилгүй байдаг.

Оюун чадамж логик болон
хэлний чадвараас бүрддэг.

Гадаад ертөнцтэй харилцах олон арга замуудыг тусгасан
олон төрлийн оюуны чадамж байдаг.

Уламжлалт туршлагаар
багш нар нэг сэдвийг бүх
хүүхдэд заадаг.

Сурган хүмүүжүүлэх ухаанд багш нар хүүхэд тус бүрийн
оюуны чадамж, давуу болон сул талуудад үндэслэн өөр
өөрөөр үнэлгээ өгч заадаг.

Багш нар сэдэв болон
хичээл заадаг.

Багш нар дасгал ажлыг тухайн хичээлтэй холбоотой
асуулт болон асуудалтай холбож зохион байгуулдаг.
Багш нар сурагчдын олон талт ойлголтыг батлах боломж
олгож, тэдний давтагдашгүй чанарыг хүндэтгэсэн
стратеги боловсруулдаг.

МЭДЭЭЛЭЛ 5.
2-р баг: Колбын суралцахуйн 4 хэв шинж:
АНУ-ын эрдэмтэн, судлаач Дэвид Колб хүүхэд мэдээллийг хэрхэн хүлээн авч, боловсруулж
байгаагаар нь суралцахуйн 4 хэв шинжийг доорх байдлаар ангилжээ. Үүнд:
1.

Хийж гүйцэтгэх замаар суралцагч

2. Ойлгон ухаарах замаар суралцагч
3.	Туршлагаар суралцагч
4.	Зөн билгээр суралцагч
Хийж гүйцэтгэх замаар суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч нь шинэ мэдээллийг түүнтэй холбоотой ямар нэг зүйл
биечлэн хийх замаар ойлгож хүлээн авдаг. Тэд шинэ мэдээллийг турших, өгөгдсөн
мэдээлэл хэр бодитойг шалгах дуртай. Бодитойгоор хийх, оролцох үйл ажиллагаа багатай
дасгал, хичээл нь тэдэнд маш уйтгартай, тэвчин суухын аргагүй санагддаг.
Ойлгон ухаарах замаар суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч шууд хийж гүйцэтгэж эхлэхийн оронд шинэ мэдээллийн
талаар эргэцүүлэн бодож түүний утга санааг ойлгон ухаарахыг хичээдэг. Тэд асуудал,
бэрхшээлийг бусад хүмүүстэй хэлэлцэн ярилцахаас өмнө эхэлж өөрөө түүний талаар
сайтар эргэцүүлэн бодохыг илүүд үздэг. Шинэ мэдээллийг тэр дор нь ойлгон ухаарна
гэдэг боломжгүй зүйл тул шинэ мэдээллээр дүүрэн хичээл, сургалт нь тэдэнд нэлээд хэцүү
санагддаг.
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Туршлагаар суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч сайтар шалган нотолсон, уламжлалт арга замаар
асуудлыг шийдвэрлэх, үнэн бодит баримт, мэдээллээр суралцах дуртай. Тэд практик
ашиг тустай, бодит амьдралд хэрэгтэй мэдээлэлд ач холбогдол өгдөг. Үр дүн гарах эсэх нь
тодорхойгүй, бодит бус зүйлээр оролдох дургүй.
Зөн билгээр суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч асуудал, бодлогын шинэ шийдэл, шинэ холбоо хамаарлыг
нээн илрүүлэх, шинэ зүйл сэдэх дуртай. Тэд нэг хэвийн, давтагдсан ажилд дургүй, үйл
ажлыг хурдан, хялбар арга замаар хийх дуртай. Хүн бүхний суралцах үйл ажиллагаанд
хийж гүйцэтгэх ба ойлгон ухаарах замаар, туршлага ба зөн билгээр суралцах нь ажиглагдах
бөгөөд аль арга замыг илүү их ашигладгаар нь зонхилох суралцахуйн хэв шинжийг
тодорхойлох юм. Хийж гүйцэтгэх ба ойлгон ухаарах замаар суралцах нь мэдээллийг
хэрхэн боловсруулдгийг, туршлага ба зөн билгээр суралцах нь мэдээллийг хэрхэн хүлээн
авдгийг тодорхойлно.

СУРАЛЦАХУЙН ХЭВ ШИНЖ БА АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Хийж гүйцэтгэх замаар суралцагч: Суралцахуйн энэ хэв шинж хүүхдэд хүчтэй
илэрдэг бол шинэ мэдээлэл, хичээлтэй холбоотой хэлэлцүүлэг ярианд оролцох,
бодлого бодох, асуудал шийдвэрлэх зэргээр идэвхтэй арга нь үр дүнтэй. Мөн ямар
ч бодлогогүйгээр үйл ажил руу шууд үсрэн орсноос сөрөг үр дагавар, осол аюултай учирч
болохыг анхаарах шаардлагатай.
Ойлгон ухаарах замаар суралцагч: Энэ хэв шинжийн суралцагч шинэ хичээл, мэдлэг,
мэдээллийн талаар бодож эргэцүүлэх, тэдгээрийг ойлгож ухаарах цаг хугацааг өөртөө
гаргаж байвал илүү үр дүнтэй суралцах болно. Гэхдээ бодож эргэцүүлэх, ойлгон ухаарах
үйлд хэтэрхий их цаг зарцуулбал хугацаа их алдана гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мөн
шинэ мэдээллийн талаар асуултууд өөртөө тавьж түүндээ хариулт олохыг хичээх,
товчлол хийх, шинэ хичээлээ давтан үзэх зэрэг нь суралцах үйл ажиллагааны үр дүнг
сайжруулна.
Туршлагаар суралцагч: Энэ хэв шинжийн суралцагч хийсвэр ойлголт, онолыг хэрхэн
бодит байдалтай холбогдохыг ойлгож ухаарвал суралцах үйл нь илүү үр дүнтэй байх
болно. Шинэ ойлголтыг практикт хэрхэн ашиглахыг үзүүлсэн тодорхой жишээ баримтыг
ном сурах бичиг, лекц материал, багш найз нөхдөөсөө хайх хэрэгтэй. Асуудал шийдвэрлэж
бодлого бодоход шалгарсан уламжлалт арга замыг хэрэглэх хашир болгоомжтой байдал
нь зөв ч өөрийн зөн билэг, чөлөөт сэтгэлгээг дагах нь зарим үед илүү үр дүнд хүргэж
болохыг анхаарарай.
Зөн билгээр суралцагч: Энэ хэв шинжийн хувьд бүтээлч шинийг санаачлах сэтгэлгээ
шаардсан хичээл сурах хүсэл сонирхлыг өдөөж өгнө. Харин чээжилж тогтоох, нэг зүйлийг
олон давтаж хийх хичээл сонирхлыг нь татахгүй уйтгартай санагдаж болно. Гэхдээ сайн
суралцагч байхын тулд анхаарлаа төвлөрүүлж хичээнгүйлэн суралцах хэрэгтэй. Нарийн
жижиг зүйлийг анхааралгүй орхигдуулах, болгоомжгүй алдаа гаргахаас болгоомжлох
хэрэгтэй.
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МЭДЭЭЛЭЛ 6.
3-р баг: Суралцах Хэв Шинж – VARK
Хүүхдүүдийн суралцах арга барилыг тодорхойлсон бас нэг ангилал бол VARK-ийн хэв
шинж юм. VARK гэдэг нь visual - хараа, auditory - сонсгол, read write - унших, бичих,
kinesthetic - хөдөлгөөн гэсэн англи үсгийн товчлол бөгөөд хараа, сонсгол, хөдөлгөөн,
унших, бичих замаар суралцагч гэсэн утгатай. Эдгээр суралцах 4 хэв шинжийг танилцуулъя.

Хараагаар
суралцагч

Энэ хэв шинжийн суралцагч нь ихэвчлэн нүдээ ашиглан суралцдаг.
Тэд чихээр сонсохоос илүүтэй аливаа зүйлийг харж тогтоох, ойлгох
замаар суралцдаг. Тэд зурагт үзүүлэн, видео, бодит дүрслэл ашигласан
хичээлд идэвхтэй оролцож сайн сурдаг. Ихэнх хүүхдүүдэд хараагаар
суралцах үйл ихээхэн ач холбогдолтой байдаг.

Сонсголоор
суралцагч

Энэ хэв шинжийн суралцагч нь мэдээллийг сонсох үедээ түүнээс шинэ
санаа, ойлголтыг олж авч чаддаг. Тэд 1-2 удаа хэлэхэд зааврын дагуу
үйл ажиллагааг гүйцэтгэж чадна. Сонссон бүхнээ эхнээс нь давтан хэлж
чаддаг. Тэд чээжлэх шаардлагатай мэдлэг, мэдээллийг дуу хэмнэлд
оруулан сайн тогтоодог.

Нийт хүн амын 10% орчим, харин 6 настнуудын ихэнх нь хөдөлгөөн
бодит үйл ажиллагаагаар суралцаж байдаг. Тэд биеэр үйл ажиллагаанд
Хөдөлгөөнөөр оролцох, ямар нэгэн хөдөлгөөн хийх явцдаа цэгцтэй сэтгэж, сайн
суралцдаг байна. Хөдөлгөөнөөр суралцагч нь ярихаас илүүтэй
суралцагч
өөрөө хийж, бодитоор оролцохыг илүүд үздэг. Тэдний суралцах үйлд
хөдөлгөөн хамгийн чухал бөгөөд энэ нь анхаарлаа төвлөрүүлэхэд нь
тусалдаг.
Унших,
бичих замаар
суралцагч

Энэ хэв шинжийн суралцагч нь унших, бичих замаар үр дүнтэй
суралцдаг. Тэд унших үйлээр мэдлэг, мэдээллийг олж авахдаа сайн ба
өөрийн бодол санаа, бүтээл туурвилыг бичгээр илэрхийлэх чадвар сайн.
МЭДЭЭЛЭЛ 7

4-р баг: Баруун, зүүн тархи ба суралцах хэв шинж
Бидний тархи баруун, зүүн 2 тал бөмбөлөгт хуваагддаг. Хүний баруун эсвэл зүүн тархи нь
илүү ажилладаг байж болно. Нягтлан шалгах, эргэцүүлэн бодох үйл зүүн тархитай, харин
дүрслэн ургуулан бодох бүтээлч сэтгэлгээ нь баруун тархитай холбоотой байдаг.
Зүүн тал

Баруун тал

Анхаарлыг:
Анхаарлыг:
• Хэл яриа
• Сүүл холбох шүлэглэх
• Логик
• Хэмнэл хөгжим
• Математик
• Дүрслэл, дүрслэн бодоход төвлөрүүлнэ.
• Бичиг
Бүтээлч үйл ажиллагаанд чиглэсэн.
• Дэс дараалалд төвлөрүүлнэ.
Академик үйл ажиллагаанд чиглэсэн.
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ЗҮҮН ТАРХИ: Зүүн тархи нь давамгайлдаг хүний хувьд дэс дараалал, эмх цэгцтэй,
логик алхамтайгаар суралцах нь үр дүнтэй байдаг. Тэд үзэж судлах материалын утга
агуулгыг бүхэлд нь олж хараагүй байсан ч тухайн салангид хэсэгтэй ажиллаж чаддаг. Энэ
хэв шинжийн хүүхдийн суралцах үйлд дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
•

Хичээлийг нарийвчлан төлөвлөж зохион байгуулах, хэрэглэх материал нь сайтар, нягт
бэлтгэгдсэн байх

•

Сэдвээс сэдэв рүү үсчиж, зарим нэг зүйлийг орхигдуулдаг тул хичээлээс гадуур дутуу
орхисон зүйлсийг гүйцээн судлуулж байх

•

Суралцах үйлдээ сурагчийн задлан шинжлэх, логик сэтгэлгээг ашиглах

•

Оюуны зураглал ашиглах

•

Эмх цэгцгүй санагдвал дахин логик дэс дараалал, эмх цэгцтэйгээр бичүүлэх

•

Үзсэн хичээлийн тойм, гол утга санааг тодорхойлуулах

БАРУУН ТАРХИ: Баруун тархи нь давамгайлдаг хүний хувьд үзэл бодол, санааны
хоорондын холбоо, ерөнхий дүр зургийг бүхэлд нь олж харах хүртлээ шинэ зүйлд
суралцаж, утга санааг ойлгон хүлээн авч, асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй. Энэ хэв
шинжийн хүүхдийн суралцах үйлд дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
•

Бүлэг сэдвийг уншиж эхлэхээс нь өмнө гарчиг, дэд гарчиг, бүлгийн товчоон, үгийн
тайлбар зэргийг уншиж, танилцуулах

•

Өдөр бүр цаг гаргаж бүх хичээлээ давтах гэж оролдохын оронд аль нэг хичээлийг
дангаар нь судлуулах

•

Шинээр судалж байгаа хичээлийг бодит амьдралтай хэрхэн холбогдож байгааг
тодорхойлон тайлбарлаж өгөх

•

Утга санааг ойлгох, тогтоон санахад нь зураг дүрслэлийг ашиглах

•

Утга агуулга, ерөнхий дүр зургийг бүхэлд нь ойлгуулахын тулд оюуны зураглал хийлгэх

•

Сурах үйл ажиллагаа нь чөлөөтэй байхаар суралцах орчныг зохион байгуулах
ЗҮҮН ТАРХИ НЬ ИЛҮҮ АЖИЛЛАДАГ ХҮН БАРУУН ТАРХИ ИЛҮҮ АЖИЛЛАДАГ ХҮН
Энэ төрлийн ихэнх хүмүүс хэлзүйн
чадвар өндөртэй, жижиг нарийн зүйлсэд
анхаарлаа хандуулж чаддаг, логик задлан
шинжлэх сэтгэлгээтэй байдаг. Тэдэнд
дараах онцлог шинжүүд илэрнэ.

Энэ төрлийн ихэнх хүмүүс урлагийн
нарийн мэдрэмжтэй, ерөнхий зүйлсэд
анхаарлаа хандуулдаг, бүтээлч, өвөрмөц
сэтгэлгээтэй нэгэн байдаг. Тэдэнд дараах
онцлог шинжүүд илэрнэ.

•

Сонгодог хөгжим сонсох дуртай.

•

•

Хэл яриа, үгээр өгөгдсөн зааврыг илүүд •
үздэг.

•

Математикт сайн.

•

Спортод сайн.

•

Ном унших дуртай.

•

Урлагийн авьяастай.
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•

Өрнийн сэтгэлгээтэй.

•

Задлан шинжлэх,
давамгайлдаг.

•
сэтгэлгээ •

логик

Дорнын сэтгэлгээтэй.
Хошигнолд дуртай.

•

Чангаар инээж, хөхөрч чаддаг.

•

•

Хошигнолд дургүй.

•

Чангаар инээж чаддаггүй.

Алдартай, зөгнөлт уран зохиолын ном
унших дуртай.

•

Онцгойлон судалж байсан зүйлсээ л •
сайн санадаг.

Ном уншиж, хичээл хийх үедээ хөгжим
сонсож, зурагт үзэх дуртай.

•

Юм уншиж, хичээлээ давтахад нам •
тайван орчин хэрэгтэй.

Шүлэг найраглал,
дуртай.

•

Бодит түүх, намтар унших дуртай.

•

Олонтой байхыг илүүд үздэг.

•

Хувийн зөвлөгөөг илүүд үздэг.

•

•

Зураг хуулж, давхарлан зурах дуртай.

Хэзээ ч биелэхгүй зүйлийг ч мөрөөдөх
дуртай.

•

Аливаа зүйлд бодитойгоор хандах нь •
•
элбэг.

Өөрийн дүрс, зургийг бүтээх дуртай.

•

Төлөвлөсөн зүйлээ дэс дараалалтай •
хийдэг.

•

Үгэн материалыг сайн санадаг.

Хоорондын холбоо нь харагдаж
байхаар аливаа зүйлийг ангилан ялгаж,
эмхлэн зохион байгуулах дуртай.

•

Хоосон толгойтон байх нь ховор.

•

Хөгжмийн аяыг амархан тогтоодог.

•

Суугаад бодохдоо илүү сайн.

•

Хүмүүстэй идэвхтэй харилцах дуртай.

•

Шүүмжлэл өгөх дуртай.

•

•

Нарийн баримт,
анхааран уншдаг.

Хэвтэж байх үедээ илүү сайн сэтгэн
боддог.

•

Урт сунжирсан үгэн тайлбараас залхдаг.

•

Урт сунжирсан үг яриаг
тэдгээрийн
хоорондын
тодорхойлохдоо гаргуун

ойлгож, •
холбоог
•

Жүжигчилсэн үлгэр, өгүүлэл сонсох
дуртай

байгуулалтыг •

Дүрслэл, зурагт мэдээллийг сэргээн
санахдаа сайн.

•

Ерөнхий утга санаа, гол зүйлийг нь
шилж уншдаг.

•

Утга санааны хоорондын
гаргаж ирэхдээ чадварлаг.

•

Ерөнхий дүгнэлт гаргахдаа сайн

•

Асуудал, бэрхшээлийг сэтгэл хөдлөл,
зөн совингоороо шийддэг.

•

Үйл амьдрал нь зоргоороо, зан үйлийг
нь урьдчилан таахын аргагүй

•

Мөрөөдөгч философидогч

•

Эмх
цэгц,
эрхэмлэдэг.

жижиг

зохион

хэсгүүдийг
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МЭДЭЭЛЭЛ 8.
Баянгол дүүргийн 38-р сургуулийн 1а ангийн сурагчдын суралцахуйн хэв шинжийн талаар
авсан судалгааны зарим үр дүнг танилцуулж байна.

БГД-ийн Александр Фон Хумбольдтын нэрэмжит герман хэлний сургалттай
38-р сургуулийн 1а ангийн сурагчдын сурагчдын суралцахуйн хэв шинж
1. Хөдөлгөөнөөр
3. Сонсголоор

2. Хараагаар
4. Унших, бичгээр

30.30%

27.30%

5. Суралцахуйн
холимог хэв шинж
21.20%

21.20%

0%
1

2

3

4

5

Судалгаанаас дүгнэхэд 1а ангийн сурагчдын харилцааны (31,25%), дүрслэл орон зайн
(26,25%), бие хөдөлгөөний оюун ухааны чадамжтай (25%) сурагч давамгай, харин
математик логикийн (3,13%) болон хөгжмийн оюун ухааны чадамжтай (3,13%) сурагч
хамгийн бага хувийг эзэлж байна. Багш бид хүүхдийн өндөр хөгжсөн оюун ухаанд түшиглэн
тэднийг хөгжүүлэх боломжтой. Мөн сул чадамжийг хөгжүүлэхийг чухалчлах нь зүй ёсны
хэрэг юм.
БГД-ийн Александр Фон Хумбольдтын нэрэмжит герман хэлний
сургалттай 38-р сургуулийн 1а ангийн сурагчдын сурагчдын ой тогтоолт
A

B

C

D

F

79%

31.20% 31.20%
15.60% 15.60%

A

B

C

D

6.25%

0%

0%

F

A

B

Харааны ой тогтоолт

17%

C

D

Сонсголын ой тогтоолт

38

2%

F

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

БГД-ийн Александр Фон Хумбольдтын нэрэмжит герман хэлний сургалттай
38-р сургуулийн 1а ангийн сурагчдын сурагчдын баруун, зүүн тархины
давамгайлал
Зүүн

Баруун

Тэнцвэртэй

43.43%
24.24%

33.33%

МЭДЭЭЛЭЛ 9. 5-6 настай хүүхдийн суралцах чадварыг хөгжүүлж буй арга туршлагаас,
Судлах сурахуйд сургах хичээл ямар байвал үр дүнтэй вэ?
Сурагчдын сурах чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг явуулах нь хялбар биш юм.
Суралцахуйд сургах арга зүйг хэрэгжүүлэхэд сургалтын агуулгыг “багтаах” асуудал багш
нарын санааг ихээр зовоодог. Учир нь сурах арга барилыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн дасгал
нь нилээд цаг шаарддаг. Стандартад заагдсан агуулгыг бүрэн хамруулахын зэрэгцээ хүүхэд
нэг бүрийн сэтгэхүйн онцлог, суралцах хэв шинжийг харгалзсан СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙГ зохион байгуулахдаа хичээлүүдийг хооронд нь холбож
нарийн төлөвлөх, сургалтыг бодит амьдралтай холбож өгөх нь чухал байдаг.
Сурагчдад мэдлэгийг баттай эзэмшүүлэхийн тулд дараах 3 зарчмыг баримтална. Үүнд:
•

Сургалтыг бодит амьдралтай холбох

•

Сонголт хийх боломжийг нээлттэй байлгах

•

Хамтран суралцах, харилцан туслах

1. БОДИТ АМЬДРАЛТАЙ ХОЛБОХ
“Ямар сургалтыг чанартай сайн сургалт гэх вэ?” гэсэн асуултыг бага, дунд, ахлах
ангийн сурагчдаас асуухад бага ангийн сурагч “Хүүхдэд сонирхолтой байвал”, дунд
ангийн сурагч “Амьдралд ойрхон жишээ баримтаар баялаг байвал”, ахлах ангийн
сурагч “Хүний амьдралд хэрэг болох бодит зүйл заадаг” сургалтыг чанартай сайн
сургалт гэнэ хэмээн үзэж байлаа.
Сургалт нь сурагчдыг амьдралд бэлтгэх зорилготой тул насанд хүрэгчид өөрийн амьдралд
юуг үнэлж эрхэмлэдэг талаар багш нар ямагт санаж байх хэрэгтэй. Хичээлээр дэвшүүлж
буй асуултууд бодит амьдралтай холбоотой байснаар сурагчдын сонирхлыг өдөөж,
идэвхтэй оролцоог бий болгоно. Хүүхдэд зааж буй хичээл тэдний цаашдын амьдралд
хэрэг болж ашиглах боломжгүй бол түүнийг зааж цаг алдах хэрэг байна уу? Нөгөө
талаас багш, сурагчийн хоорондын харилцаа хүмүүсийн хооронд байдаг бодит
харилцаа байх хэрэгтэй.
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Чээжлэн тогтоосон мэдээллийг сурагчдаар давтуулах төдий сургалт нь анги дүүрэн “Тоть”
бий болгоно гэсэн үг. Багш сурагчдын санал бодлыг сонсож хүндэтгэлтэй хандсанаар тэд
өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэн бие биенээсээ сурах өргөн боломж нээгдэж, анги танхим
дахь сургалт “амьд”, сонирхолтой болно.
2. СОНГОЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ
Сурахуйг хөгжүүлэх сургалтын үед хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхол, хувийн онцлог, суралцах
хэв шинж зэрэгтээ тохируулан хүүхэд өөрөө сонголт хийх боломжийг олгох нь тэдний
хөгжлийг дэмжих нэг түлхүүр болдог. Тиймээс сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөндөө үүнийг
анхаарч дараах зүйлүүдийг санахад илүүдэхгүй. Үүнд:
•

Сурагч өөрийн бололцоог бүрэн дайчилж, үр дүнд хүрэх хугацааг сонгох

•

Ашиглах эх сурвалж (ном, сэтгүүл, вэб сайт) сонгох

•

Гүйцэтгэх даалгавар, судлах сэдэв, төсөлт ажлаа сонгох

•

Үнэлэх үзүүлэлтийг хүүхэдтэй хамтран боловсруулах, үнэлгээний хэлбэрээ сонгох

•

Даалгавар болон хийсэн ажлаа танилцуулах, сурталчлах, тайлагнах хэлбэрээр сонгох
боломж олгох

3. ХАМТРАН СУРАЛЦАХ БА ХАРИЛЦАН ТУСЛАХ
Хамтран суралцах явцад хүүхдийн нийтэч шинж илэрч байдаг. Жишээлбэл: Ангийн нэг
сурагч эх сайн зохиодог байхад нөгөө сурагч дүрмийн алдаагүй бичдэг, өөр нэг нь зураг
сайн зурах чадвартай байдаг. Ийнхүү хүүхэд бүрийн давуу талыг илрүүлэхийн зэрэгцээ
харилцан туслах боломжоор хангаснаар хүүхдүүд бие биенээсээ суралцдаг.
Хүмүүс өөр өөрийн мэдэх чадах зүйлээр бие биедээ дэм болох нь бодит амьдралын жишээ
юм. Сурагчдын амьдрал үүнтэй адил тул багш, сурагчид өөрийн бололцоо чадварыг сайтар
мэдэж ашигладаг байхыг чухалчлах хэрэгтэй. Энэ нь хүүхдийн ирээдүйн амьдралд ихээхэн
тустай гэдгийг хүн бүр хүлээн зөвшөөрөх биз ээ.
Хүүхэд нэг бүрийн сурахуйг хөгжүүлэх арга зүйгээр сургалтаа зохион байгуулахын тулд
багш хичээлийг интеграцчилан төлөвлөх хэрэгтэй. Суралцахуйг хөгжүүлэх сургалтыг зохион
байгуулагч багш сурагчдыг аль болох их мэдээлэл юүлэх “сав” гэж үзэхийн оронд “мэдлэг
олборлогчид” хэмээн үзэж хичээлийн төлөвлөгөөг энэхүү үзэл баримтлалд нийцүүлэн
боловсруулна. Ингэснээр хүүхдийг насан туршдаа суралцагч болгон хөгжүүлэх боломжтой
болно.
СУРАХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ БА АСУУЛТ
Ямар мэдээлэл ба асуултыг сурагчид энэ хичээлийн явцад судлах нь зохистой вэ?
Хичээл төлөвлөлт голдуу сэдвээс эхэлнэ. Аливаа асуулт сонирхол татаж, эрэл хайгуул хийх
сэдэл төрүүлдэг тул хичээлийн сэдвийг асуулт болгон хэлбэржүүлэх нь үр нөлөөтэй байдаг.
Жишээ нь: “Дөрвөн улирал” гэж хичээлийн сэдвийг шууд өгөхийн оронд “Манай орны
уур амьсгал хүмүүсийн аж амьдралд ямар нөлөөтэй байдаг вэ?” асуултыг судалцгаая
хэмээн танилцуулах нь илүү үр дүнтэй. Ингэснээр хичээлийн агуулга өөрчлөгдөхгүй ба
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харин хичээлийн эхнээс сурагчдад асуултад хариулт эрэлхийлэх, сэдэл төрүүлэх, бодит
амьдралтай холбон бодуулах ач холбогдолтой.
СУРАХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО БУЮУ ЗОРИЛТ
Ямар сурах арга барилыг хөгжүүлэх вэ?, Хүүхэд энэ арга барилаа ашиглан ямар
мэдлэг, чадвартай болох вэ?, Мэдлэг чадвараа хэзээ, хэрхэн ашиглаж хэрэглэх вэ?,
Мэдээлэл хайх болон харилцааны ямар стратеги хэрэгжүүлэх вэ? гэдэг зорилгоо
төлөвлөхдөө ойлгомжтой, тодорхой үнэлэгдэхүйц байдлаар дэвшүүлэн тавих нь үр дүнтэй.
Мөн хүүхэд бүрийн онцлог, суралцахуйн хэв шинжид тохируулан олон хувилбартай дасгал,
даалгавруудыг бэлтгэх нь зүйтэй.
Хүүхдийг сургуульд элссэн тэр үеэс эхлэн суралцах чадварыг хөгжүүлэх нь чухал юм. Сурагч
болно гэдэг хүүхдийн амьдралд гарч буй маш том өөрчлөлт гэдгийг бид өмнө дурдсан.
Энэ үед түүний хөгжилд тоглох үйл ажиллагаа чухал байр суурь эзэлсэн хэвээр байх
боловч голлох үйл ажиллагаа нь сурах үйл явц болно. Зургаа, долоон настнуудын хувьд
тоглоом маш их чухал. Тэд хичээл сургалтыг ч тоглоом мэт хүлээн авдаг. Иймд сургалтыг
тоглоомоор дамжуулан зохион байгуулбал илүү амжилттай сурч хөгждөг онцлогтой.
ДААЛГАВАР 2: “Багш зөвлөгөө” бичих дасгал
Дараах асуултуудыг баг бүрт хуваарилж өгнө.
1-р багт
Сурагч “А” дуулж бүжиглэх дуртай, нэлээд хөдөлгөөнтэй, ярьж өгсөн үлгэр өгүүллэгийг
ойлгож ярих чадвар сайн боловч үсэг, үеийг чээжлэхдээ тааруу, унших чадвар сул.
Багш та сурагч “А”-ийн эцэг эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
2-р багт
Сурагч “Б” дуулж бүжиглэх дуртай, шүлэг хэлэх, ярьж өгсөн үлгэр өгүүллэгийг ойлгож
ярих чадвар сайн боловч тоолох, тооцоолох чадвар сул. Багш та сурагч “Б”-ийн эцэг
эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
3-р багт
Сурагч “Г” зурах, будах үйлд дуртай, тоолох, тооцоолох ажилд сайн боловч ярих,
сонсох чадвар сул. Багш та сурагч “Г”-ийн эцэг эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
4-р багт
Сурагч “Д” хөдөлгөөнтэй, өөрийгөө илэрхийлэх, ярих, сонсох чадвар сайн боловч
бичих болон зурах будах, бүтээх үйлийн чадвар сул. Багш та сурагч “Д”-ийн эцэг
эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
5-р багт
Сурагч “Ж” тайван дөлгөөн, нээлттэй биш, тооны цифр, үсэг, үе тогтоох нь удаан,
дасан зохицох чадвар сул. Багш та сурагч “Ж”-ийн эцэг эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
Баг бүр ажлаа танилцуулж хэлэлцэнэ.
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ДҮГНЭЛТ: Багш суралцах хэв шинж болон зан төлөвийн судалгаанд үндэслэн хүүхдийн
хөгжлийн талаар эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх нь чухал юм. Энэ бүлгээс суралцсан мэдээлэл танд
эцэг эхэд үнэн зөв бодитой зөвлөгөө өгөхөд хэрэг болно. Эцэг эх бүр хүүхдээ шүүмжлүүлэх
дургүй байдаг. Иймээс та дараах зүйлд анхаарлаа хандуулна уу?
Багш эцэг эхэд зөвлөгөө өгөхдөө дараах зүйлийг анхаарвал зохилтой.
Зөвлөгөө өгөхийн өмнө: Зөвлөгөөг амаар болон харилцах дэвтрээр дамжуулан бичгээр
өгнө.
1.

Хүүхдийн зан төлөв болон суралцахуйн хэв шинжийг тодорхойлсон байна.

2. Хүүхдэд тохиолдож буй бэрхшээлийг олж илрүүлж, шалтгааныг тодруулна.
3. Хүүхдийн онцлог, эцэг эхийн чадвар, нөөц боломжийг харгалзан өгөх зөвлөгөөг
бэлтгэнэ.
4. 	Зөвлөж буй арга хэр бодитой, хэрэгжүүлэх боломжтой, үр дүнтэй эсэхийг нягтлан
шалгана.
Зөвлөх явцад: Эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө эерэг хандлагатай байна. Үүний тулд:
1.

Эхлээд хүүхдийн сайн талыг бодит жишээ баримтаар нотлон харуулж, сайшаасан
байна.

2. Хүүхдэд тулгарч буй бэрхшээл, алдаа дутагдлын талаар эерэг аргаар өгүүлнэ.
3. Ямар арга хэрэглэх, хэрхэн дэмжин туслах, юу хийх талаар зөвлөнө.
Төгсгөлд нь:
1.

Багшийн зөвлөгөөг хэрэгжүүлэн амжилтад хүрч чадна гэдэгт эцэг эх болон хүүхдэд
итгэлтэй байгаагаа илэрхийлнэ.

2. 	Зөвлөгөөг анхааралтай сонссон болон уншсанд талархал илэрхийлж, амжилт хүснэ.

42

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

БҮЛЭГ 2. “ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР”-ЭЭР
ДАМЖУУЛАН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ
ДЭД СЭДЭВ 2. 1. ӨНӨӨГИЙН СУРГУУЛИЙН ШИНЭ ЧИГ
ХАНДЛАГА, ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО
“Хүүхэд бол өөрөө мэдлэгээ бүтээгч”
ЗОРИЛГО:
Эцэг эх болон хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлснээр хүүхдийн хөгжлийн
хэрэгцээг тодорхойлох, эцэг эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах чадвартай
болно.
АГУУЛГА:
•

Сургуулийн өнөөгийн байдал, боловсролын шинэ чиг хандлага

•

Эцэг эх- багшийн хамтын ажиллагаа яагаад чухал болох талаарх ойлголт өгөх

•

Эцэг эх “Хүүхдээ сургуульд суралцуулахад бэлтгэгдсэн байдал”-ыг үнэлэх

•

Хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх

•

Багш өөрийгөө үнэлэх чадварт суралцах

•

Зургаан настай хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлж, чиглэл зорилгоо
баримжаалах, хүүхдэдээ тохиолдож болзошгүй бэрхшээлийг урьдчилан харах, дэмжин
туслах

АРГА ЗҮЙ:
•

Асуудлаар ярилцах арга

•

“Н форумын арга”

•

Асуулгын арга

•

“Бод, хамтар, хуваалц” арга

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 60 мин. Мэдээлэл 30 мин
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц, цаас

•

Үзэг

•

Скоч

•

Наалддаг өнгийн цаас

•

Оролцогчдын тоогоор “Эцэг эх, хүүхдийн бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээний хуудас”- ыг
хувилна.
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ДААЛГАВАР 1. Сургуулийн өнөөгийн байдал, боловсролын шинэ чиг хандлагаЯрилцлага. Дараах асуултыг оролцогчдоос асууж, хариултуудыг жагсааж бичнэ.
•

Хүүхэд юуны тулд сургуульд сурдаг вэ?

Алхам 1. Дараах асуултыг оролцогчдоос асууж, хэлсэн бүхнийг жагсааж бичнэ.
Оролцогчдоос гарч болох
хариултууд:
•
•
•

Хүүхэд яагаад
сургуульд
суралцдаг вэ?

•
•

•

Мэдлэгтэй болохын тулд
Боловсролтой хүн болохын тулд
Оюун ухаан сэтгэн бодохуйгаа
хөгжүүлэхийн тулд
Зөв харилцаатай сайн хүн
болохын тулд
Бие даан ажиллаж, амьдрах
чадвартай болохын тулд

“Боловсролтой”,”Мэдлэгтэй”, “Хөгжсөн” хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ?, Яагаад?
Өчигдөр

Өнөөдөр

Боловсролтой
хүн Шинжлэх
ухааны
онолын Шинжлэх ухааны онолын
гэж хэнийг хэлэх вэ? өндөр мэдлэгтэй хүнийг хэлнэ. хэрэглээний өргөн мэдлэг,
чадвартай хүнийг хэлнэ.
Мэдлэг гэж юу вэ?

Шинжлэх ухаанаар батлагдсан Шинжлэх
ухааны
онолыг
үнэн бодит мэдээллийг хэлнэ. хүмүүсийн
сайн
сайхан,
аз
жаргалтай
амьдрахад
хэрэглэгдэх арга туршлага юм.

Хөгжлийн бэрхшээл Хараа, сонсгол, тулгуур эрхтэн Бидний хөгжүүлээгүй чадвар
гэж юу вэ?
болон оюун ухааны согог юм. Жишээ нь: Гадаад хэл
гэмтлийг хэлнэ.
мэдэхгүй хүн өөр оронд
очиход бэрхшээл учирна.
ДҮГНЭЛТ ЯРИЛЦЛАГА:
•

Боловсролтой хүний шалгуур юу байж болох вэ?

•

Мэдлэг, мэдээлэл хоёр юугаараа ялгаатай вэ?

•

Ямар хүн аз жаргалтай байдаг вэ?

Эцэг эхчүүд хүүхдээ юуны тулд сургуульд суралцуулдаг вэ?
Эрүүл саруул бие бялдартай, шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, бүтээлч чадвартай,
нийгмийн болон бусдын сайн сайхны төлөө зүрх сэтгэлтэй, аз жаргалтай амьдрах чадвартай
болгохын тулд сургуульд суралцуулдаг. Мөн насан туршдаа тасралтгүй сурч боловсрох,
хөгжих хэрэгцээ хүүхэд бүрт бий.
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Эцэг эх, хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагыг өнөөгийн сургууль хэр хангаж байна вэ?
Өмнө нь шинжлэх ухааны онолын өндөр мэдлэгтэй хүнийг боловсролтой хүн гэж үздэг
байснаас хүүхдэд мэдээлэл голлосон багш төвт сургалтыг зохион байгуулсаар ирсэн.
Харин одоо шинжлэх ухааны онолын хэрэглээний мэдлэг чадвар, арга туршлагатай хүнийг
боловсролтой хүн гэж үздэг болжээ. Ийм учраас “Хүн мэдлэгээ өөрөө бүтээдэг”
гэсэн үзэл баримтлалыг гол болгон бүтээлч сэтгэлгээг дэмжсэн, хэрэгцээнд тулгуурласан
чадваржуулах, хөгжүүлэх, хүүхэд төвт сургалтыг зохион байгуулж байна. Орчин үеийн
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн амжилттай сургаж, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд эцэг
эхийн оролцоо дэмжлэг чухлаар тавигдаж байна.
Алхам 4.
Дараах асуултыг оролцогчдоос асууж, хэлсэн бүхнийг жагсааж бичнэ.
Оролцогчдоос гарч болох хариултууд:
1.
2.
3.
4.

Эрүүл хүн
Гэр бүл хайр халамжаар дүүрэн хүн
Хамт олон найз нөхөдтэй хүн
Мөнгөтэй элбэг дэлбэг, дутагдах
гачигдах зүйлгүй хүн
5. Мэдлэг боловсролтой хүн
6. Оюун ухаан сэтгэн бодохуй нь хөгжсөн
хүн

Ямар хүн аз
жаргалтай
байдаг вэ?

Хүн болох
багаасаа

Оролцогчдоос гарч болох хариултууд:
Хүүхдийн зан төлөвийн 70% нь 0-3
насанд, 90% нь 0-6 насанд төлөвшин
тогтдог байна

Хүлэг болох
унаганаасаа

Оролцогчдоос гарч болох хариултууд:

Эх нь хээр
алаг бол

Эцэг эх бол хүүхдийн анхдагч багш юм.
Хүүхэд гэр бүлийн орчин нөхцөлөөс
маш их зүйлд суралцдаг. Тэдний үлгэр
дууриалал хүүхдийг ямар хүн болох вэ?
гэдэгт ихээр нөлөөлдөг. Учир нь сайн
оёдолчны хүүхэд сайн оёдолчин болдог.

Хүү нь шийр
алаг
Бүгдээрээ
хэлэлцвэл
буруугүй

Оролцогчдоос гарч болох хариултууд:
Ихэнх эцэг эхчүүд хүүхдээ зөвхөн
хувцаслах, хооллох, хичээлийн бэлтгэлийг
хангаж өгөөд сургах, хүмүүжүүлэх ажлыг
дан ганц багш, сургуульд даатган орхидог
ба яаж ажиллах арга ухаанаа олохгүй
байх нь ч бий. Иймээс багштай хамтран
ажиллаж чадвал амжилтад хүрнэ.

Бүлээн усаар
угаавал
хиргүй.
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ХҮН БОЛОХ БАГААСАА, ХҮЛЭГ БОЛОХ УНАГАНААСАА
Хүүхэд эхээс төрсөн цагаасаа л гадаад орчинтой болон хүмүүстэй харилцах харилцаанд орж
эхэлдэг. Энэ мөчөөс хүүхэд суралцаж эхэлдэг байна. Зарим эрдэмтэд түүнээс ч эрт эхэлдэг
гэж үздэг ажээ. Судлаачид хүний зан төлөвийн 80% нь 0-3 насанд 90% нь 0-6 насанд
төлөвшсөн байдаг гэж үздэг байна. Иймд энэ хариуцлагатай үед хүүхдийн хүмүүжилд эцэг
эхчүүдийн нөлөөлөл их байдаг. Бага насанд нь зөв дадал хэвшил, зөв зан төлөвшүүлэн
хөгжүүлж чадвал хүүхэд амжилтад хүрдэг байна. “Тэвчээрийн судалгаа”-ны тухай кино
үзүүлж ярилцана.
ЭХ НЬ ХЭЭР АЛАГ БОЛ ХҮҮ НЬ ШИЙР АЛАГ
Эцэг эх бол хүүхдийн хүмүүжлийн толь юм. Эцэг эхийн үлгэр дуурайл тэднийг ямар хүн
болоход ихээр нөлөөлдөг. Хүүхэд гэр бүлийн орчин нөхцөлөөс маш их зүйлд суралцдаг.
Жишээ нь сайн малчны хүүхэд сайн малчин, болох сайн бөхийн хүүхэд сайн бөх болох
тохиолдол их байдаг. Гэхдээ хүүхэд эцэг эхийн сайн, муу аль ч талыг хамтад нь сурдагт
л асуудлын гол байгаа юм. Иймээс бид хүүхдэдээ муу үлгэр дуурайл үзүүлэхгүй байх нь
чухал ба ихэнх тохиолдолд санаандгүй байдлаар буруу үлгэр дуурайл үзүүлэх нь олонтаа
гардаг. Эцэг эхчүүд бид хүүхдээ зөв хүн болгож төлөвшүүлэхийн тулд өөрсдийнхөө алдаа
дутагдлыг засч, хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
БҮГДЭЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦВЭЛ БУРУУГҮЙ, БҮЛЭЭН УСААР УГААВАЛ ХИРГҮЙ
Бидэнд болон бидний хүүхдэд янз бүрийн асуудлууд тулгарч байдаг. Тэдгээрийг
шийдвэрлэхэд бидний мэдлэг туршлага, нөөц боломж хүрэхгүй тохиолдол гардаг ба энэ
үед хамтран ажиллах нь илүү үр дүнд хүргэдэг. “Миний чадахгүйг та чадна, Таны
чадахгүйг би чадна, Танд байхгүй нь надад байгаа, Надад байхгүй нь танд байгаа”
гэсэн үзлийн дагуу хамтран ажиллах нь чухал юм. Би хэнд хэзээ юугаар тусалж чадах
вэ? Би хүүхдийн сайн сайхны төлөө юу хийж чадах вэ?” гэсэн асуултуудыг эцэг эхчүүд
өөрөөсөө асууж байх нь зүйтэй.
ДААЛГАВАР 2. “Эцэг эх- багш яагаад хамтран ажиллах хэрэгтэй вэ?”- “Бод, хамтар,
хуваалц” арга
•

Бод! “Хамтран ажиллах хэрэгцээ, шаардлага”-ын талаар оролцогч бүр өөрийн саналыг
бичнэ.

•

Хамтар! Багаараа ярилцан самбарын цаасан дээр санаагаа нэгтгэн бичнэ.

•

Хуваалц! Баг бүр өөрсдийн санааг давхцуулалгүйгээр танилцуулна.

ДҮГНЭЛТ: Зургаан настнуудын суралцах онцлогоос шалтгаалан хүүхэд бүрт зориулсан
үзүүлэн таниулах хэрэглэгдэхүүн, сургалтын хэрэгсэл маш ихээр бэлтгэх шаардлага гардаг.
Үүнийг багш хүүхэд бүрт хүрэлцээтэй хийж өгөх боломжгүй байдаг. Боловсролын хуулинд
зааснаар эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ хичээлийн бэлтгэлийг хангаж өгөх үүрэгтэй. Гэвч тэдэнд
энэ үүргээ биелүүлэх ухамсар соёл байдаг боловч хэзээ, юу хэрэг болж байгааг тэр бүр
мэддэггүйгээс энэ үүргээ байнга сайн биелүүлж чадахгүй байх тохиолдолд их байдаг.
Иймээс багш эцэг эхтэй хамтран ажиллаж, үүргээ биелүүлэхийг сануулж, тусалж байх нь
чухал юм.
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МЭДЭЭЛЭЛ 1. 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 байна. “Хайртай хүү/охиноо”
амжилттай сургах, авьяас чадварыг нь нээн хөгжүүлэх, сайн хүн болгох хүсэл зорилго эцэг
эх бүхэнд байдаг бол “Хайртай бяцхан шавь” нараа 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. Энэ үед нь эцэг эхчүүд хүүхдийг суралцах үйл ажиллагаандаа
хариуцлагатай, хүсэл сонирхолтой, цэвэр нямбай, даалгаврыг цаг хугацаанд нь хийж
гүйцэтгэдэг зэрэг зөв дадал, хэвшилд сургаж чадвал эдгээр нь насан туршийн чадвар
болон төлөвшдөг байна. Энэ үед олж авсан хүүхдийн мэдлэг, чадвар, дадал нь цаашдын
сурлагын амжилтад нь шууд нөлөөлдөг ажээ. Хүүхэд сургуулийн шинэ орчин, дэглэмд
хэдий чинээ хурдан дасан зохицох нь амжилттай суралцахад чухал нөлөө үзүүлдэг байна.
Иймээс зургаан настай хүүхдүүдээ хөгжлийн энэ эгзэгтэй үед нь тусалж дэмжихэд эцэг эхбагшийн хамтын ажиллагаа зайлшгүй чухал юм.
Багш, эцэг эхчүүдийн эелдэг дулаан, найрсаг харилцаа нь хүүхдэд баяр баясгалан, итгэл
найдвар, урам зориг, эрч хүчийг бэлэглэдэг. Хүүхэд сэтгэлзүйн таатай орчинд байх үедээ
шинэ орчин нөхцөлд амархан дасан зохицож, сурч хөгжих хүсэл сонирхол нь нэмэгдэж
өөртөө итгэлтэйгээр амжилттай суралцдаг байна.

Хамтын ажиллагаагаа сул байснаас
дараах бэрхшээл гарч болзошгүй!!!

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
богино хугацаанд дасан зохицож
•
амжилттай суралцана.
Хүүхэд өөртөө итгэлтэй болж бие даан
суралцах арга барил эзэмшинэ.

Багш, эцэг эхчүүд хүүхдийн талаар
тогтмол мэдээлэл солилцоогүйгээс
тэдний
ойлголт
зөрүүтэй
байх
магадлалтай.
Хүүхдэд тавих анхаарал халамж сул
байснаас тэдний зан төлөвт сөрөг
өөрчлөлт гарч эрсдэл үүсч болзошгүй.
Сургуулийн шинэ орчинд сайн дасан
зохицож
чадаагүйгээс
суралцах
чадварт нь бэрхшээл учирч болзошгүй.
Ангийн хүүхдүүдээс сурлагаар хоцорч
магадгүй.

“Эцэг эх, багш хамтдаа “хүүхдээ судалъя, дэмжье, тусалъя, хөгжүүлье”
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ДААЛГАВАР 3. Эцэг эхчүүд өөрсдийгөө үнэлнэ үү.
Эцэг эх бүхэн хүүхдээ хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх, сургуульд бэлтгэх, СӨБ-д 2-оос доошгүй
жил хамруулах үүрэгтэй байдаг. Мөн эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдээ сургуульд сургах, тэдэнд
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чадвартай болж бэлтгэгдсэн байх шаардлагатай.
Багш та эцэг эхчүүдийн хэдэн хувь нь хүүхдээ сургуульд сургахад бэлэн байна, хэдэн хувь
нь бэлэн биш байна вэ? гэдгийг судлаарай. Ингэснээр та эцэг эхэд ямар, ямар зөвлөгөө
туслалцаа хэрэгцээтэй байгааг мэдэж, тэдэнд зориулсан сургалтыг төлөвлөн зохион
байгуулахдаа ашиглах боломжтой болно.
Хүүхдээ сургуульд амжилттай бэлтгэхэд эцэг эх хэрхэн бэлтгэгдсэн байгааг доорх асуумжийг
ашиглан өөрсдөөр нь үнэлүүлээрэй.
ЭЦЭГ ЭХ/ АСРАН ХАМГААЛАГЧИЙН БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ
Сургууль: ................анги ................ 				

......он ...... сар ...... өдөр .....

Таны өөрийн бэлтгэгдсэн байдал таны хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварт нөлөөлдөг гэдгийг санан өөрийгөө үнэн зөв үнэлээрэй.
Тийм- 2, Хааяа- 1, Үгүй- 0 оноо тус тус тавина. Нийт онооны дүн 73-92 бол “Хангалттай”,
49-72 бол “”Дунд зэрэг, 0-48 оноо бол “Хангалтгүй” гэж үнэлэгдэх ба “0” оноо авсан
асуулт тус бүр дээрээ цаашид анхаарч ажиллахыг хичээгээрэй.

№

Ерөнхий шалгуур

1.
2.

Та хүүхдийнхээ онцлог, сонирхол хэрэгцээг мэдэх үү?
Та хүүхдийнхээ хөгжлийн талаар шаардлагатай мэдээллийг
интернэт, ном, сэтгүүлээс эрж хайдаг уу?
Та хүүхдийнхээ хөгжлийн талаар шаардлагатай мэдээллийг
бусадтай хуваалцдаг уу?
Та хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд анхаардаг эсэх
Та хүүхдээ өрхийн эмнэлгээс зохион байгуулж байгаа
дархлаажуулалтад бүрэн хамруулдаг уу?
Та хүүхдээ эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт
хамруулж зөвлөгөө авдаг уу?
Таны хүүхдийн биеийн жин хэдэн кг вэ?
Таны хүүхдийн биеийн өндөр хэд вэ? Өсөлт нь хэвийн байгаа
эсэхийг мэдэх үү?
Та хүүхдэдээ өглөөнийх нь цайг тогтмол уулгаж, зөв
хооллодог уу?
Өдөр бүр тогтмол цагт унтуулж, хүүхдийнхээ амрах, тоглох,
хичээллэх цагийг нь зөв зохицуулдаг уу?

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Таны хүүхдийн шүд эрүүл үү?
Таны хүүхэд шүдээ зөв угааж чаддаг уу?
Таны хүүхэд гараа зөв дарааллаар угааж чаддаг уу?
Таны хүүхэд бие даан хувцасладаг уу?
Таны хүүхэд бие даан бие засаж чаддаг уу?
Аюултай, аюулгүй зүйлийн талаар хүүхэдтэйгээ ярилцдаг уу?
Та хүүхдийнхээ оюун ухааны хөгжлийг дэмждэг эсэх
Таны хүүхэд овог нэр, насаа хэлж өөрийгөө танилцуулж
чаддаг уу?
Таны хүүхэд гэрийн хаягаа мэддэг үү?
Та хүүхдэдээ өдөр бүр үлгэр ярьж, ном уншиж өгдөг үү?
Та хүүхэдтэйгээ хамтдаа тоглодог уу?
Та хүүхдэдээ шүлэг чээжлүүлж, үгийг зөв тод хэлэхэд нь
тусладаг уу?
Та хүүхдэдээ тоглоом, хичээлийн хэрэгсэл, ном авч өгдөг үү?
Та хүүхдээ хөгжүүлэх ямар нэгэн сургалт, дугуйланд хамруулдаг
уу?
Зурсан зураг, хийсэн бүтээлийнхэн талаар ярилцдаг уу?
Танай гэрт хүүхэд хийсэн бүтээлээ тавих тавиур, өөрт нь
зориулсан ширээ сандал бий юу?
Та хүүхэдтэйгээ хамт музей үзэж, номын сан,театрт очдог уу?
Та хүүхдийнхээ нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмждэг эсэх
Таны хүүхэд авьяастай юу?
Та хүүхдэдээ болох болохгүй, сайн муу үйлийн талаар зааж
сургадаг уу?
Та хүүхдээ үнэлэхдээ бусад хүүхдийн сайн, муу талтай
харьцуулдаг уу?
Та хүүхдэдээ хүмүүстэй мэндлэх, хүндлэх талаар зааж өгдөг үү?
Ганцаараа байхдаа танихгүй хүнтэй харилцаж болохгүй
гэдгийг хэлж өгсөн үү?
Хүмүүстээ харилцахдаа уучлаарай, баярлалаа, болох уу? гэх
мэт хүндэтгэлийн үг хэллэгийг хэрэглэдэг гэдгийг зааж өгсөн үү?
Зам хөндлөн гарахдаа томчуудтай хамт гарцаар болон ногоон
гэрлээр гарах ёстойг үлгэрлэн үзүүлж зааж өгдөг үү?
Та хүүхдэдээ гэр бүлийн гишүүдийнхээ утасны дугаарыг
чээжлүүлсэн үү?
Найзтайгаа эелдэг харилцаж, туслах ёстойг хэлж өгсөн үү?
Та хүүхдэдээ гэмээ ухаарч, уучлалт хүсэх боловсон харилцаа
гэдгийг ойлгуулдаг уу?
Бусдад саад учруулахгүй байхын тулд яах ёстойг зааж өгдөг үү?
Уурласан үедээ бусдад гар хүрч саад болохгүй байх ёстойг
ойлгуулдаг уу?
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38. Та хүүхдийнхээ дэргэд хэн нэгэн эсвэл багшийг муулах нь танай
хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд сөрөг нөлөөтэй байдаг гэдгийг
мэдэх үү?
Та хүүхдийнхээ сургуульд дасан зохицох, сурах хандлагыг төлөвшүүлдэг эсэх
39. Таны хүүхэд үзэг харандаагаа зөв барьдаг уу?
40. Даалгаврыг нь тогтмол цагт, тодорхой хугацаанд хийлгэж
хэвшүүлсэн үү?
41. Сургуульд сурахын ач тус, багш, ангийнх нь хүүхдүүд болон
өөрийнх нь сайн талыг сайшаан ярилцдаг уу?
42. Та шийдвэр гаргахдаа хүүхдийнхээ хүсэл сонирхлыг харгалздаг
уу?
43. Та хүүхдийнхээ онцлог, чадварт тохирсон даалгавар өгдөг үү?
44. Таны хүүхдэд сурахад нь ямар бэрхшээл тулгарч болзошгүйг
ажигладаг уу?
ДААЛГАВАР 4. Хүүхдийнхээ сургуульд бэлэн байдлыг үнэлнэ үү.
ТАНЫ ХҮҮХЭД СУРГУУЛЬД СУРАХАД БЭЛЭН ҮҮ?
Та хүүхдээ сургуульд суралцахад бэлтгэгдсэн эсэхийг үнэлснээр ямар чадварт нь дэмжлэг
үзүүлэх эсэхээ тодорхойлох боломжтой. Доорх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу багш, багш
эцэг эх үнэлэх ба үнэлгээ “хэт зөрүүтэй”, эсвэл “хангалтгүй” гэж үнэлэгдсэн тохиолдолд
хүүхдийнхээ хараахан эзэмшиж чадаагүй дадал, чадварыг өдөр тутмын амьдрал, чөлөөт
цаг, хичээл болон хамтдаа тоглох үедээ заавал эзэмшүүлээрэй.
Нэг. Бие бялдар, эрүүл мэнд
№

Ерөнхий шалгуур

1.

Өглөөнийхөө цайг тогтмол ууж, зөв хооллодог уу?

2.

Өдөр бүр тогтмол цагт унтаж хэвшсэн үү?

3.

Шүдээ зөв угааж чаддаг уу?

4.

Гараа зөв дарааллаар угааж чаддаг болсон уу?

5.

Бие даан хувцасладаг болсон уу?

6.

Гудамжинд танихгүй хүнтэй ганцаараа ярилцах нь гэдгийг мэдэх
үү?

7.

Үсрэх, гүйх, харайх хөдөлгөөний үед тэнцвэрээ хадгалж чаддаг
уу?

8.

Баруун, зүүн гар талаа ялгадаг уу?

9.

Ариун цэврийн өрөөнд бие даан үйлчлүүлж чаддаг уу?

10.

Чихэр, ундаанаас татгалзаж, цэвэр ус, жүүс, сүү уух нь сайн
гэдгийг мэдэх үү?
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Хоёр. Сэтгэлийн хөдөлгөөн, Нийгэмшихүйн хөгжил
№

Ерөнхий шалгуур

1.

“Баярлалаа”, “уучлаарай”, “зүгээр”, “болох уу?” гэсэн үгийг
хэрэглэдэг үү?

2.

Өөртөө итгэлтэй байж чаддаг уу?

3.

Бусдаас сонирхсон зүйлээ асууж чаддаг уу?

4.

Томчуудын өгсөн заавар, зөвлөгөө, хэм хэмжээг дагаж биелүүлдэг үү?

5.

Бусадтай тоглоом, эд зүйлсээ хуваалцдаг уу?

6.

Бусдыг хайрлан, тусалж, асарч халамжилж, аргадаж нөхөрсөг
байж чаддаг уу?

7.

Өөрийнхөө тааламжгүй байдлыг илэрхийлж чаддаг уу?

8.

Бусад хүмүүсийн таатай, таагүй байдлыг мэдэрдэг үү?

9.

Тэвчээртэй, хүлээцтэй зан чанар бий юу?

10.

Бусдын эд зүйлд зөвшөөрөл авч хүрдэгийг мэдэх үү?

Үнэлгээ
Эцэг/эх

Багш

Гурав. Оюун ухаан, танин мэдэхүйн хөгжил
№

Ерөнхий шалгуур

1.

Бодит юмсыг 10 хүртэл оноож тоолж чаддаг уу?

2.

Юмсын зүг чиг, байршлыг хэлж чаддаг уу?

3.

Юмсын адил ба ялгаатай талыг ажиглаад хэлж чаддаг уу?

4.

Юмсыг хэмжээгээр нь дараалуулан байрлуулж чаддаг уу?

5.

Дүрсийг ялган нэрлэдэг үү?

6.

Өнгө ялган нэрлэдэг үү?

7.

Байгалийн үзэгдэл юмсын талаар сонирхон ярилцдаг уу?

8.

Харсан зүйлээ тогтоогоод хэсэг хугацааны дараа тоочилж
хэлж чаддаг уу?

9.

Сонссон зүйлээ ойлгож ярьж чаддаг уу?

10.

Сэтгэл хөдлөлөө хянах чадвартай юу?

Үнэлгээ
Эцэг/эх

Багш

Дөрөв. Сурах хандлага, суралцах арга барил
№

Ерөнхий шалгуур

1.

Бусад хүний яриаг анхааралтай, гүйцэд сонсож чадах уу?

2.

Үлгэр, зохиол сонсох дуртай юу?

3.

Өөрийн бодол санаагаа бусдад ойлгуулж, харилцан ярилцаж
чаддаг уу?
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4.

Үсэг, тооны зурлагыг дуурайн бичиж чаддаг уу?

5.

Зургийг хараад үйл явдлыг зохион ярьдаг уу?

6.

Зураг зурах дуртай юу?

7.

Зурсан зураг, бүтээлээ тайлбарлан ярьдаг уу?

8.

Бусдын бүтээлийг сонирхон үздэг үү?

9.

Байгаль дэлхийн талаар сонирхон асуудаг уу?

10.

Үзсэн зүйлийнхээ талаар ойлгосноо тайлбарлан ярьдаг уу?

ДААЛГАВАР 5. Багш та зургаан настай хүүхэдтэй ажиллахад бэлэн үү?- “Н форумын
арга”
Оролцогчид том “Н” үсэг бичээд үсгийн хөндлөн зураасыг 0-10 хүртэлх тоог тэмдэглэх
тоон шулуун болгоорой. Ингээд БАГШ өөрийнхөө бэлтгэгдсэн байдлыг 0-10 оноогоор
үнэлээд тоон шулуун дээр тэмдэглэнэ. Өөрийн тавьсан оноогоо тайлбарлан давуу чанарыг
“Н” үсгийн зүүн талд- давуу чанар, баруун талд- хөгжүүлэх шаардлагатай чанарыг,
дээд талд- тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг, доод талд- шийдвэрлэх боломжоо тус
тус бичнэ.

ҮНЭЛГЭЭ ДҮГНЭЛТ:
“Н” форумын аргаар үнэлсэн тулгамдаж буй асуудал болон хөгжүүлэх шаардлагатай
чадваруудаа багаар ярилцаад ЧУХАЛ гэсэн гурван чадварыг гарган анги нийтэд танилцуулна.
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ДЭД СЭДЭВ 2.2. “ЭЦЭГ ЭХ- БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР”-ИЙН
АГУУЛГА, АШИГЛАХ АРГАЧЛАЛ
“Хүүхэд бол мэдлэгээ өөрөө бүтээгч”
ЗОРИЛГО:
Эцэг эх- багштай харилцах дэвтрийн агуулга, түүнийг ашиглах аргачлалтай танилцаж, үр
дүнтэй хамтран ажилласнаар хүүхэд хөгжиж, амжилттай суралцах болно.
АГУУЛГА:
•

Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр нь хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварыг дэмжих хамтын ажиллагааны нэг хэлбэр мөн болох

•

Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр нь хүүхдээ хөгжүүлэх талаар мэдээлэл солилцох
хэрэгсэл болох

•

Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр нь хүүхдийн ахиц амжилтыг судлах, баримт болох
тухай ойлгох

•

Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтрийг ашиглах арга зүй

•

Хуанлид тэмдэглэл хөтлөх аргачлал

•

Хүүхэдтэйгээ ажиллах өөрийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт өгөх чадварт суралцах

АРГА ЗҮЙ:
•

Үндэслэл нотолгоотой ярих, илтгэх арга

•

Туршилтын арга

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 45 мин, Мэдээлэл 45 мин
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц цаас

•

Харилцах дэвтэр

•

Үзэг

Даалгавар 1. “Эцэг эх-Багштай харилцах дэвтэр”-ийг оролцогчдод үзүүлж
танилцуулна.
Эцэг эхийн байр сууринаас харилцах дэвтэртэй танилцаж, асуух асуултуудаа өнгийн
цаасан дээр бичиж асуултын самбарт наана.
Багшийн байр сууринаас харилцах дэвтэртэй танилцаж, асуух асуултуудаа өнгийн цаасан
дээр бичиж асуултын самбарт наана.
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Харилцах дэвтрийн тухай
(Энэхүү мэдээллийг багш эцэг эхчүүдэд өгнө)
Харилцах дэвтэр нь эцэг эх, багшийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, хүүхдийн сургуульд
дасан зохицох, суралцах чадварыг хөгжүүлэх талаар эцэг эхчүүдэд арга зүйн дэмжлэг
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“Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-тэй ажиллах арга зүй

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 юм.
Эцэг эх та xарилцах дэвтрийг ашигласнаар:
1.

Xүүхдийнхээ хөгжлийн онцлогийг таних, түүнд тулгарч байгаа асуудлыг тодорхойлон
гэр бүлийн орчинд хүүхдээ хөгжүүлэх арга зүйд суралцана.

2. Хүүхдийнхээ тухайн сард эзэмшвэл зохих чадваруудыг дэмжсэн тоглоом, дасгал
ажлуудыг гэртээ хамтран хийх боломжтой.
3. Эцэг эхчүүд хүүхдээ хөгжүүлэх талаар хийхээр төлөвлөж буй ажлаа “Эцэг эхийн санал”
хэсэгт тэмдэглэн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах боломжтой. Жишээлбэл: Шатар тоглож
сургах, гутлаа үдэж сургах гэх мэт.
4. 	Тухайн сард эзэмшвэл зохих чадваруудын асуулгаар хүүхдээ үнэлж, ангийн багштай
санал бодлоо солилцон зөвлөгөө авч хамтран ажиллах боломжтой.
5. Хүүхдэд зөв дадал хэвшил, хандлага төлөвшүүлэхэд дэмжлэг болохоос гадна гэр бүлд
эерэг харилцаа хандлага бий болно.
6. Багш, эцэг эх, хүүхэд бие биедээ чин сэтгэлийн талархлын үгээ илэрхийлж дотно найрсаг
харилцаа үүсгэх, урамшуулах, талархан дэмжих зэрэг дадал, хэвшилд суралцана.
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.
Ангийн багш 9-р сарын эхний эцэг эхийн хурлаар “Харилцах дэвтэр”- ийг ашиглах
зааварчилгаа, арга зүйг танилцуулан тараан 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 зөвлөгөөний эцэг эхчүүдэд буцаан өгөх байдлаар
хичээлийн жилийг дуустал хөтлөгдөнө.
Энэхүү үйл ажиллагаатай холбоотой ангийн багш эцэг эхийн хурлыг сар бүр тогтмол
зохион байгуулах шаардлагатай юм. Сар бүрийн хурал нь Харилцах дэвтрийн хэрэглээ,
ашиглалтыг байдал, анхаарах зүйлсийг танилцуулах, эцэг эх/ асран хамгаалагчид,
хүүхдүүдэд шаардлагатай зөвлөгөө мэдээллээр хангах, хүүхдийн сурлага хүмүүжлийн
талаар санал солилцох зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.
Ангийн багш хичээлийн жилийн төгсгөлд хүүхэд бүрийн гэр бүлд дэвтрийг нь хүлээлгэн
өгнө.
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МЭДЭЭЛЭЛ 2. Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтрийг хэрхэн ашиглах вэ?
Харилцах дэвтрийг ашиглах зааварчилгааг танилцуулж байна. Дэвтрийг зааврын дагуу
ашиглаарай.

1

Аа

Кк

Бб

Уу

2

Нн

Өө

3

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

Аа
Вв

Бб

ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ
ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР

Ээ
Кк

Дд

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

Нн

Хүүхдийнхээ зургийг нааснаар
хүүхэд өөрийн дэвтрийг
танихад хялбар болно.

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

3

Аа
Зураг

5

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

Цц

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

Аа

Хх

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

Яя

Уу

Дд

Оо

4

Хх

Сс

Аа

ЕРӨНХИЙ
РЭТВЭДМЭДЭЭЛЭЛ
ХАЦЛИРАХ ЙАТШГАБ-ХЭ ГЭЦЭ

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР

Бидний хүүхэд сурагч боллоо

ГАРЧИГ
АТ ХЭ ГЭЦЭ
ЛЭЛЭЭДЭМ НЙИЛҮБ РЭГ ,ДЭХҮҮХ
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. Ерөнхий мэдээлэл
Хамтдаа бяцхан үрсээ сургуулийн шинэ амьдралд дасахад нь тусалъя.
Сургуулийн мэдээлэл ....................................................................................................................................2
Хүүхэд,
гэргол
бүлийн
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9 дүгээр
сарын
үйл ажиллагаа
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ажиллагаа
яагаад
.....................................................................4
Юмсыг
оноож
тоолох
(5)
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дҮсэг,
хүүХвэ?
Харилцах дэвтрийн тухай .............................................................................................................................5
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.....эхчүүд
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....та
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Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь
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.1

Багшийн зөвлөгөө

........................................................................................................................................................................
............................................................................ ?эв аагйаб чрадьма днаацагух рэх аатгяах энЭ

АНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
?уу насйаб жадгармах длорсволоб хөнмө нйилуугрус нихо /үүх ынаТ

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

.2

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

йүгаадгармах тАнгийн
гО .г зорилго
шгаб нылуувЯ .в гэлрэцэц рэГ .б

.3

гэлрэцэЦ .а

?эб насдгармах днаацагух рамя лоб насдгармаХ
лиж 3-2 .г лиж 2-1 .в
рас 8-3 .б рас 2-1 .а

.....................................................................................................
)уу анлйугуД(

22
3
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Ангийн мэдээллийг ангийн
багш бэлтгэж эцэг эхийн
хурал дээр танилцуулснаар
эцэг эхчүүд бөглөнө.

“Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-тэй ажиллах арга зүй

Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт авахуулсан
зургийг наагаарай. Хүүхэд дэвтрийг нээх
бүрт гэр бүлийн халуун дулаан сэтгэгдэл
төрөх болно.

ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЦЭГ ЭХ ТА
Хүүхдийнхээ сайн талыг магтана уу?
1.

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

2.

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

Хүүхдийнхээ ямар сайн зан чанараар
бахархдаг болохыг эцэг эх бичнэ.

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

Гэр бүлтэйгээ хамт авахуулсан зургаа наана уу.

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

Таны хүүхдийн эрүүл мэнд, зан төлөв зэрэг онцлог
чанаруудаас ангийн багш юу мэдэх хэрэгтэй вэ?
1.

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

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

Төрсөн..... он .... сар ... өдөр

Ам бүлийн тоо: ......................................................

Регистрийн дугаар

Эцэг эх/ асран хамгаалагчийн нэр, утасны
дугаар (хэн болох)

2.

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

3.

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

1. ...............................................................................
2. ................................................................................
Гэрийн хаяг: ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

1.
2.

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

Та хүүхдийнхээ ямар авьяас чадварыг
хөгжүүлэхийг хүсч байна вэ?

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

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

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

3.

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

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

(Дугуйлна уу)
3

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

Хүүхдийнхээ ямар авьяас чадварыг
хөгжүүлэхийг хүсч байгаагаа эцэг эх бичнэ.
Ингэснээр багш таны зорилгыг ойлгож,
дэмжих боломжтой болно.
Та яг одоо амьдарч буй гэрийнхээ хаягаа
тодорхой бичээрэй. Хүүхдэдээ гэрийнхээ
хаягийг тогтоолгоорой.

Хүүхдийнхээ төрсөн он, сар, өдөр, регистрийн дугаарыг эцэг эх бичнэ.
Эцэг эхчүүдээ! Та бүхэн 9-р сард хүүхдээрээ дуртай зургийг нь зуруулаарай.

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

(Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус зургуудаас харьцуулан харах боломжтой)

Та хүүхдийнхээ хөгжлийн ахицыг тус
зургуудаас харьцуулан харах боломжтой.

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.
10

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

- Р САР

Бидний хүүхэд сурагч боллоо
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.

Харилцах дэвтрээс 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.

Эцэг эхчүүд та бүхэн санал болгосон тоглоом, дасгал ажлуудыг хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.
Тоглоом, дасгал ажлуудыг гүйцэтгэх
бүртээ хуанлид ТАВАН ХОШУУГААР өнгө
ялган зурж тэмдэглээрэй.

1

2

3

ДАВАА

МЯГМАР

ЛХАГВА

ПҮРЭВ

БААСАН

БЯМБА

НЯМ

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯ
Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь
адилхан байдаг вэ?

Шагай няслах, шүр хэлхэх,
эвлүүлдэг тоглоом тоглох зэрэг
сонирхолтой үйлийг хийлгээрэй.
Ингэснээр гар, сарвууны булчин
хөгжиж сайхан бичдэг болно.
“Манай мал- Шагай наадам”
тоглоомыг хамтдаа тоглоорой.
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн
тоолох, жиших, ажиглах чадварыг
хөгжүүлнэ. Зааврыг 33-р
хуудаснаас үзнэ үү?
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

(Хүүхдээр зургийг тэмдэглүүлж
будуулаарай.)

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та
доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ
хэлээрэй.

Эцэг эхийн санал

Хуанлийг хүүхэдтэйгээ хамт хөтөлбөл тэд хичээл сурлагадаа
хариуцлагатай ханддаг болно.

Эцэг эхийн тэмдэглэл

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.

“Хичээлдээ дуртай явдаг ухаалаг, өөртөө
итгэлтэй хүү/ охиноороо аав, ээж нь
бахархдаг шүү. Чи сайн сурч, сайн хүн
болж чадна гэдэгт итгэж байна”.

Багшийн зөвлөгөө

“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.
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СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Хуудас 13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29
САР БҮР ХӨТЛӨХ ТЭМДЭГЛЭЛ

ЭЦЭГ
ХАРИЛЦАХ
ДЭВТЭР
ЭЦЭГЭХ-БАГШТАЙ
ЭХ-БАГШТАЙ
ХАРИЛЦАХ
ДЭВТЭР
ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

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

ЭЦЭГ ЭХ ТА

ЧИН
СЭТГЭЛИЙН
ҮГ
ЭЦЭГ
ЭХ ТА

ХҮҮХДИЙГ
ӨӨРТӨӨ
ИТГЭЛТЭЙ
БОЛГОХ
ХҮҮХЭД,
ГЭР БҮЛИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Хүүхдийнхээ сайн талыг магтана уу?

Хүүхэд өөртөө итгэлтэй байхдаа
дасан зохицох, суралцах чадвар нь
1.
байнга нэмэгдэж байдаг учир хүүхдээ
зэмлэхгүйгээр, алдаагаа ухаарч ойлгоход
2.
нь туслаарай. Түүнд ямагт итгэл
хүлээлгэж,
сайхан
амжилтыг нь
Гэр бүлтэйгээ хамт авахуулсан
зургаа
наанаүгээр
уу.
3.
урамшуулж байгаарай.

Гэр бүлтэйгээ хамт авахуулсан зургаа наана уу.

1. .....................................................................................................
Хүүхдийнхээ
сайн талыг магтана уу?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. .....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3. .....................................................................................................
.....................................................................................................

Та өгөгдсөн асуулгын дагуу хүүхдээ
үнэлээрэй.

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

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

1.
9-р сарын чадварыг үнэлэх хуудас

.....................................................................................................
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
.....................................................................................................
Ам бүлийн тоо: ......................................................
Эцэг эх
.....................................................................................................
2. бичиг
.....................................................................................................
Сурах
танд тусална
Багшийн зөвлөгөө
Эцэгтоо:
эх/ ......................................................
асран хамгаалагчийн
Тийм нэр,
Үгүйутасны
Ам бүлийн
3. .....................................................................................................
.....................................................................................................
дугаар (хэн болох)
Эцэг эх/
байгаа эд юмсыг нэрлэж чаддаг
уу?асран хамгаалагчийн нэр, утасны
1 Гэртээ
.....................................................................................................
Регистрийн
дугаар
3. .....................................................................................................
...............................................................................
дугаар1.(хэн
болох)
2 Хичээлийн хэрэгслээ тоочин нэрлэдэг үү?
.....................................................................................................
2. ................................................................................
1. ...............................................................................
3 Хичээлийн хэрэгслээ цэвэр нямбай ашигладаг уу?
2. ................................................................................
Та хүүхдийнхээ ямар авьяас чадварыг
Бодит
юмсыг
том, жижгээр нь ялгаж тавьж чаддаг уу?
4Гэрийн
хаяг:
...............................................................................................................................................
хөгжүүлэхийг хүсч байна вэ?
5 Тооны цифрийг нэрлэж чаддаг уу?
Та1.хүүхдийнхээ
ямар авьяас чадварыг
.....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Гэрийн
хаяг: ...............................................................................................................................................
хөгжүүлэхийг хүсч байна вэ?
6 Зургийг ажиглан ялгааг олж хэлдэг үү?
.....................................................................................................
Энэ хаягтаа хэр хугацаанд амьдарч байгаа вэ? ............................................................................
1. .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7 Өнгө таньж, нэрлэж чаддаг уу?
2. .....................................................................................................
.....................................................................................................
Энэ хаягтаа
хэр
хугацаанд
амьдарч
байгаа
вэ?
............................................................................
Зургийг
хүрээнээс
илүү гаргалгүй,
жигд өнгө ялган
буддагбайсан
уу?
хүү/ охин
сургуулийн
өмнөх боловсролд
хамрагдаж
уу?
8Таны
.....................................................................................................
2.
.....................................................................................................
а.
Цэцэрлэг
б. Гэр
цэцэрлэг
в.
Явуулын
г. Огт хамрагдаагүй
Хоёр
ижил
шагайг
олж,
нясалж
чаддаг
уу? багш байсан
9 хүү/
Таны
охин
сургуулийн
өмнөх
боловсролд
хамрагдаж
уу?
3. .....................................................................................................
.....................................................................................................
Хамрагдсан
бол ямар
хугацаанд
хамрагдсан
бэ?
Нясалж авсан
шагайгаа
тоолж, бусадтай
харьцуулан
хэдээр
а.
10Цэцэрлэг б. Гэр цэцэрлэг в. Явуулын багш г. Огт хамрагдаагүй
.....................................................................................................
олон,
хэлж
а.
1-2 цөөн
сар шагай
б. 3-8 авснаа
сар
в.
1-2чаддаг
жил г.уу?
2-3 жил
3. .....................................................................................................
Хамрагдсан бол ямар хугацаанд хамрагдсан бэ?
11
(Дугуйлна уу) .....................................................................................................
а. 1-2 сар б. 3-8 сар
в. 1-2 жил г. 2-3 жил
12
(Дугуйлна уу)
13

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

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

Регистрийн
дугаар
Төрсөн.....
он .... сар
... өдөр

Таны хүү/ охин

3
13
11

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
РЭТВЭД ХАЦЛИРАХ ЙАТШГАБ-ХЭ ГЭЦЭ

Энэ хэсэгт үнэлгээний нэмэлт асуулга
байвал багш санал болгож бичнэ.
3

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

Бидний хүүхэд сурагч боллоо

- Р САРАТ ХЭ ГЭЦЭ

ЛЭЛЭЭДЭМ НЙИЛҮБ РЭГ ,ДЭХҮҮХ

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)
тооны зурлагыг зөв бичих чадварт суралцах юм.
уу анат
гаЖиших,
м гылатцифрийг
нйас ээтаних
хнйид(6)
хүүҮсэг,
Х
Эцэг
хийлгэснээр хүүхдийнхээ суралцах чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой.
.........эхчүүд
..............та
.....бүхэн
............санал
...........болгосон
..................тоглоом,
..................дасгал
..............ажлуудыг
.1
..............ажлуудыг
.....................гүйцэтгэх
................................................................
Тоглоом,..дасгал
ДАВАА
МЯГМАР
бүртээ хуанлид
..............ТАВАН
.............ХОШУУГААР
........................өнгө
..................................................
ялган зурж тэмдэглээрэй.
.....................................................................................................
1

2

3

ЛХАГВА

ПҮРЭВ

.2

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

БААСАН

БЯМБА

НЯМ

ЗӨВ ҮЙЛД НЬ ТАЛАРХЪЯ
Чи доорх хоёр хүүхдийн алинтай нь
адилхан байдаг вэ?

Шагай няслах, шүр хэлхэх,
........тоглоом
................тоглох
.............зэрэг
................................................................ .3
эвлүүлдэг
сонирхолтой үйлийг хийлгээрэй.
.....................................................................................................
Ингэснээр гар, сарвууны булчин
хөгжиж сайхан бичдэг болно.
“Манай мал- Шагай наадам”
тоглоомыг хамтдаа тоглоорой.
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн
лцноажиглах
гэрэз чадварыг
вөлөт наз ,днэм лүүрэ нйидхүүх ынаТ
тоолох,го
жиших,
хөгжүүлнэ.
?эвЗааврыг
йэтгэр33-р
эх хэдэм ую шгаб нйигна саадууранач
хуудаснаас үзнэ үү?
Гэрт байгаа
.........эд
.....юмсыг
............тоолуулах,
........................................................................... .1
том, жижгээр нь ялгуулах, олон
....нь
.....жишүүлэх
..................зэрэг
..........................................................................
цөөнөөр
дасгал .ажлыг
...........хийлгээрэй.
.....................Тооны
.................................................................... .2
хичээлдээ амжилттай суралцахад
нь дөхөм
......болно.
...............................................................................................
Багшийн санал

.уу анаан аагруз наслуу(Хүүхдээр
хава тма
х ээгйтэмдэглүүлж
этлүб рэГ
зургийг
будуулаарай.)

.3

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

...................................................... :оот нйилүб мА

рөдө ... рас .... но .....нөсрөТ

ынсату ,рэн нйичгалаагмах нарса /хэ гэцЭ
)холоб нэх( раагуд

раагуд нйиртсигеР

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

Зөв үйлдлийг сонгосон тохиолдолд та
................................................................................ .2доорх талархлын үгийг чин сэтгэлээсээ
хэлээрэй.

Эцэг эхийн санал

гыравдач саяьва рамя ээхнйидхүүх аТ
?эв анйаб чсүх гйихэлүүжгөх

..................................................................................“Хичээлдээ
....................дуртай
............явдаг
..........ухаалаг,
..............өөртөө
..... :гяах нйирэГ

............................................................................Хуанлийг
..................хүүхэдтэйгээ
....... .1
.......хөтөлбөл
..................тэд
........хичээл
.............сурлагадаа
.........................................итгэлтэй
...............хүү/
........охиноороо
..................аав,
.......ээж
.......нь
..........................
хамт
бахархдаг шүү. Чи сайн сурч, сайн хүн

чадна
............................................................................хариуцлагатай
......................... ханддаг болно.
............................................................................ ?эв аагболж
йаб ч
радьгэдэгт
ма днитгэж
аацагбайна”.
ух рэх аатгяах энЭ

..............................Эцэг
............эхийн
..............тэмдэглэл
.............................................

.2

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

.3

?уу насйаб жаБагшийн
дгармах дзөвлөгөө
лорсволоб хөнмө нйилуугрус нихо /үүх ынаТ
йүгаадгармах тгО .г
шгаб нылуувЯ .в гэлрэцэц рэГ .б гэлрэцэЦ .а

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

?эб насдгармах днаацагух рамя лоб насдгармаХ
лиж 3-2 .г лиж 2-1 .в
рас 8-3 .б рас 2-1 .а

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

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.

)уу анлйугуД(

44
3
12

ЭЦЭГ ЭХИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ

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

ДҮГНЭЛТ ЯРИЦЛАГА:
Харилцах дэвтрийг ашиглах зааварчилгааны талаар санал бодлоо солилцон ярилцаж
дүгнэлт гаргана.
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ДЭД СЭДЭВ 2.3. “ЭЦЭГ ЭХ- БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР”-ИЙГ
АШИГЛАН ХҮҮХДИЙНХЭЭ ОНЦЛОГИЙГ АЖИГЛАН ТЭМДЭГЛЭЛ
ХӨТЛӨХ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЗАРИМ АРГААС
“Хүүхдээ ажиглаж судалъя”
ЗОРИЛГО:
Эцэг эх, багш хүүхдийнхээ онцлогийг ажиглан судлах, зарим аргаас суралцана.
АГУУЛГА:
•

Хүүхдийг ажиглахын ач холбогдлыг ойлгох

•

Хүүхдийг ажиглан сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг хөгжүүлэх

•

Юуг, хэрхэн ажиглах талаар ойлголттой болох

•

Хүүхдийн хувийн онцлогийг ажиглах

•

Хүүхдийг судлах “Эрээвэр хурааврын ангууч” арга

•

Ажиглалтад хяналтын хуудсыг ашиглах

•

Үйл явдлын жишээг бүртгэх

•

Видео, аудио бичлэг ба гэрэл зураг ашиглах

АРГА ЗҮЙ:
•

Бод, хамтар, хуваалц арга

•

Эрээвэр, хурааврын ангууч арга

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 60 мин. Мэдээлэл 30 мин
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц цаас

•

Үзэг

•

Өнгө, өнгийн наалддаг тэмдэглэлийн цаас

ДААЛГАВАР 1. Яагаад бид хүүхдээ ажиглах шаардлагатай вэ?
•

Бод! Оролцогчид “Яагаад бид хүүхдээ ажиглах шаардлагатай вэ? Ажиглахын ач
холбогдол юу вэ?” гэсэн асуултад өөрсдийн бодлоо бичнэ.

•

Хамтар! Баг дотроо ярилцан санаагаа нэгтгэн самбарын цаасан дээр бичнэ.

•

Хуваалц! Баг бүр хийсэн ажлаа бусад багуудад танилцуулж ярилцлага хийнэ.
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Бага насны хүүхдийг ажиглангаа судлах арга

Багш, эцэг эхчүүдэд хүүхдийн хөгжил насныхаа онцлогт тохирч байна уу эсвэл үеийнхнээсээ
түрүүлж, хоцорч байна уу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд бүрийн хөгжил харилцан
адилгүй өөр өөр байдаг. Жишээлбэл: Зарим хүүхэд үеийнхнээсээ эрт шүдэлдэг байхад
зарим нь хоцорч шүдэлдэг байна. Энэ нь хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн хувийн
онцлогийг илтгэж байдаг.
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Гэхдээ зарим хүүхэд бие бялдрын хөгжлөөр үеийнхнээсээ хоцорч байвч оюун ухааны
хөгжлөөр түрүүлж, сэтгэл хөдлөл, нийгэмшихүйн хөгжлөөр насандаа тохирч байхыг
үгүйсгэхгүй юм. Энэ бүхэн нь тухайн хүүхдийн эрүүл мэнд, сонирхол, хэрэгцээ, гэр бүлийн
соёл, харилцаа, өсч буй орчин нөхцөл зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг.
Хүүхэд бүрийн хувийн онцлог ялгаа нь тухайн хүүхдийг хэн бэ, түүнтэй яаж ажиллах
хэрэгтэй вэ гэдгийг тодорхойлоход дөхөм болохоос гадна хүүхдээ судлах маш энгийн арга
бол ажиглах арга юм.
Хүүхдээ ажиглаж судалснаар:
•

Хүүхдийнхээ хувийн онцлогийг танин мэдэх

•

Түүний хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох

•

Тэднийг хөгжүүлэх арга замаа зөв сонгох

•

Тэдэнд нөлөөлж буй сөрөг нөлөөллийг багасгаж, эерэг хандлагыг дэмжих

•

Хамтарч ажиллах чиг баримжаагаа олох

ДҮГНЭЛТ:
Та хүүхдээ ажиглан судалснаар тэднийг сургуульд дасан зохицох, суралцахад тулгардаг
бэрхшээлийг багасгах боломж бүрдэнэ. Ингэснээр бидний гол зорилго болох хүүхдээ
сургаж хөгжүүлэх арга зүй, үйл ажиллагаа нь амжилттай хэрэгжих болно.
ДААЛГАВАР 2. Хүүхдийнхээ юуг ажиглах вэ?
•

Бод! Оролцогчид “Хүүхдийн юуг ажиглах вэ?” гэсэн асуултад өөрсдийн бодлоо бичнэ.

•

Хамтар! Баг дотроо ярилцан санаагаа нэгтгэн самбарын цаасан дээр бичнэ.

•

Хуваалц! Баг бүр хийсэн ажлаа бусад багуудад танилцуулж ярилцлага хийнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ 2. Бага насны хүүхдийг ажиглаж судлахдаа дараах чиглэл болон
асуултуудыг тулгуур болгон ашиглаарай.
1. Хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийн байдал ба илрэл ямар байна вэ?
•

Дууны өнгө, илэрхийлэл өөрчлөгдөж байна уу?, Хэвийн байна уу?

•

Хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийн илрэл аядуу намуун байна уу? Тогтворгүй байна уу?

•

Хүүхэд чөлөөтэй байж чадаж байна уу?, Биеэ барьж байна уу?

•

Урьдчилан хэлэх боломжтой байна уу?, Таамаглахын аргагүй байна уу?

•

Хөнгөн ааштай юу?, Ямар нэгэн зүйлд санаа зовсон байдалтай байна уу?

2. Хүүхдийн үйлдэл, биеэ авч явах байдал ямар байна вэ?
•

Сэтгэл хангалуун байна уу?, Сэтгэл хангалуун бус байна уу?

•

Тайван байна уу?, Тайван бус байна уу?
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•

Тогтворгүй ааш гаргах, нээлттэй, түрэмгий байна уу?, Нийтэч, биеэ барьсан, аймхай
байна уу?

•

Өөртөө итгэлтэй байна уу?, Аз туршсан сорилт хийхэд бэлэн байна уу?

3. Хүүхдийн томчуудтай болон багштай харилцах харилцаа нь ямар байна вэ?
•

Хүүхэд сэтгэлийн хөдөлгөөндөө удирдагдаж байна уу?, Биеэ барьсан байна уу?

•

Сонирхолгүй байна уу?, Хараат байна уу?

•

Дайсагнаж байна уу?, Өөрийгөө хамгаалж өмөөрч байна уу?

•

Томчуудын дунд тайван байна уу?, Хүүхэд томчуудад амархан дасаж байна уу, удаан
дасаж байна уу?

•

Хүүхэд заавал хажуудаа том хүн байлгаж, үйлдлээ хянаж байна уу? Биеэ даасан байна
уу?

4. Хүүхэд бусад хүүхэдтэй харилцах харилцаа нь ямар байна вэ?
•

Найзуудтайгаа нээлттэй хандаж байна уу?, Бусдыг өөрт нь хандахыг хүлээж байна уу?

•

Хүүхэд тусгай найз нөхөдтэй юу?

•

Бусадтай харилцаанд ороход хүүхэд голлох үүрэг гүйцэтгэж байна уу?

•

Бусдад бууж өгөх хандлагатай юу?, Уян хатан уу?

•

Удирдагч уу?, Дагалдагч уу?

•

Сэтгэн бодогч, зохион байгуулагч, шинийг бүтээгч үү?

•

Хүүхэд их ярьдаг уу?, Бага ярьдаг уу?

•

Бусад найз нөхөд нь түүнийг ойлгож байна уу?

5. Хүүхдийн хэрэглэгдэхүүнтэй харилцах харилцаа, тэдний сонирхол ямар байна вэ?
•

Хүүхэд хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж байна уу?, Үл анзаарч байна уу?

•

Хүүхэд олон хэрэглэгдэхүүн ашиглаж байна уу? Цөөн тооны хэрэглэгдэхүүн ашиглаж
байна уу?

•

Ямар төрлийн хэрэглэгдэхүүн ашиглаж байна вэ?

•

Насандаа тохирсон байдлаар хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж байна уу?

6. Сургалтад хүүхдийн оролцоо ямар байна вэ?
•

Хичээлд хандах хандлага, хэлбэр, сонирхол, оролцоо ямар байна вэ?

•

Танин мэдэхүйн чадвар ямар байна вэ?

•

Асуудал шийдэхэд хүүхдийн хандлага ямар байна вэ?

•

Сонсголын, дүрслэх, мэдрэх чадвар ямар байна вэ?, Ямар хэлбэрийг илүүд үзэж байна вэ?

•

Үг яриа ойлгомжтой, тод байна уу?

•

Сониуч байна уу? Бусад зүйлд сатаарч байна уу?
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7. Хүүхэд тоглоом болон сэтгэх бодох чадвараа ашиглах нь хэр байна вэ?
•

Бусдыг өөрийн ярьж буй үлгэрт итгүүлж чадаж байна уу?

•

Ганцаараа тоглож байна уу?, Бусад хүүхдүүдтэй хамт тоглож байна уу?

•

Ямар сэдвээр тоглож байна вэ?

•

Хүүхэд зохиосон түүхээ бичиж чадаж байна уу?

•

Бусдад ярьж өгч байна уу?

•

Зурсан зураг болон бусад өөрийн бүтээлээрээ өөрийгөө илэрхийлсэн байна уу?

•

Хийсэн бүтээлийнхээ үйл явцад нь илүү анхаарсан байна уу?, Үр дүнд нь илүү анхаарсан
байна уу?

•

Тод өнгө ашиглах, содон хээ гаргаж зурах зэргээр бүтээл хийдэг үү?

•

Орон зайг хэр сайн ашиглаж байна вэ?

8. Хамт олны дунд хүүхдийн эзлэх байр суурь ямар байна вэ?
•

Хэт удаан тайван уу?, Байнга хөдөлж байдаг түргэн хөдөлгөөнтэй юу?

•

Ярихдаа жүжигчлэн биеэр илэрхийлдэг үү?, Бие, гарын хөдөлгөөн, үгийн хэрэглээ,
идэвх оролцоо нь ямар байна вэ?

•

Ердийн хөдөлгөөн хийж байна уу?, Хэт огцом хөдөлгөөн хийж байна уу?

•

Хүүхэд хөдөлгөөндөө эрх чөлөөтэй байна уу?, Баригдмал байна уу?

•

Хөдөлгөөн нь их, чадмаг, уян байна уу? Замбараагүй, сул, тогтворгүй, биеэ барьсан
байдалтай байна уу?

•

Ерөнхий зан байдал нь ноён нуруутай, чанга хатуу байна уу?, Тайван бус, хийсвэр
байна уу?

ДААЛГАВАР 3. Хүүхдээ хэрхэн яаж ажиглах вэ? Хүүхдийн талаар мэдээлэл цуглуулах
арга- Эрээвэр хурааврын ангууч
Та дараах хүмүүсийг олно уу.
•

Гэр бүлдээ ууган хүү/ охин

•

Сонирхолтой цуглуулгатай хүн

•

Хөгжилтэй шог яриа мэддэг хүн

•

Хоёр гадаад хэл мэддэг хүн

•

Спортын ховор төрлөөр хичээллэдэг хүн

1. Оролцогчид дээрх асуултад тохирох хүмүүсийг анги дотроос судалж ирнэ.
2. Багийн гишүүд багтаа ирээд судалгаагаа нэгтгэн схем зураглал хийнэ.
3. Анги нийтэд судалгаагаа танилцуулна.
4. Судалгаа хэр зэрэг бодит болсон талаар дүгнэн ярилцана.
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ДААЛГАВАР 4. Сар бүр хүүхдийн ахицыг үнэлэх хуудас
Та доорх асуулгын дагуу хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Хэрэв “ҮГҮЙ” гэсэн үнэлгээ авсан бол
багшаас зөвлөгөө авч хүүхэдтэйгээ ажиллаарай.

Эцэг эх

Таны хүү / охин

Тийм Үгүй
1

Гэртээ байгаа эд юмсыг нэрлэж чаддаг уу?

2

Хичээлийн хэрэгслээ тоочин нэрлэдэг үү?

3

Хичээлийн хэрэгслээ
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?

цэвэр

Сурах бичиг Багшийн
танд тусална зөвлөгөө

нямбай

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
Та хүүхдээ хэрхэн суралцаж байгаа талаар багшаас мэдэхийг хүсдэг. Иймээс та дээрх
асуултуудаар хүүхдээ ажиглан үнэлээрэй. Тухайн сард эзэмших чадварт “Үгүй” гэсэн үнэлгээ
авсан бол дараа дараагийн сард дахин үнэлээд, хэзээ эзэмшсэнийг “Тийм” гэсэн хүснэгтэд
сар өдрөөр тэмдэглэнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ 3. Хүүхдийг ажиглан судлах аргуудаас - Үйл явдлын
жишээ бүртгэн судлах
Энэ аргаар тэмдэглэсэн зүйлсээ бүрэн дүүрэн дүрслэл хийх үед ашигладаг. Хүүхэд эцэг
эхээсээ холдож чаддаг уу?, Ангид хүүхдүүдтэй хэр их маргалддаг вэ? Хичээлд хэр
идэвхтэй оролцдог вэ? Анхаарлын төвлөрөлт хэр байна вэ? зэргийг тодорхойлох
зорилгоор тус аргыг хэрэглэж болдог. Багшийн сонирхож байсан зан байдал илрэх үед
харсан зүйлээ 3-4 өгүүлбэрт багтаан тэмдэглэдэг. Ийм тэмдэглэл нь тухайн зан байдал
хэрхэн эхэлж, яаж хөгжиж, юугаар дууссаныг ойлгоход дөхөм болдог байна.
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Ажиглалтын аргаар хийсэн тэмдэглэл нь тухайн ажиглагчийн хэвшмэл ойлголтын
нөлөөнд байх нь элбэг байдаг тул бодитоор хандахад анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр
тэмдэглэл нь товчхон байдаг тул үйл явдлын гол санааг тусгаж чадахгүй байж болзошгүй.
Үүнээс гадна болсон явдлын тэмдэглэл хийсэн бол зарим зүйлийг мартсан байх талтай.
Эцэст нь эдгээр тэмдэглэлийг нөхцөл байдлаас нь салгаж тухайн хүүхдийн талаар өөрт
төрсөн сэтгэгдэлээ “Бататгах” зорилгоор ашиглаж болохыг анхаарахад илүүдэхгүй.

МЭДЭЭЛЭЛ 4. Видео, аудио бичлэг ба гэрэл зураг
техник хэрэгсэл ашиглан судлах
Хүүхдийн хэлж ярих, бусадтай харьцах зэрэг үйлдлүүдийг нь видео, аудио бичлэгт буулгаж
авах нь тустай байдаг. Ангид болж буй шаардлагатай үйл явдлын зургийг авах, видео
бичлэг хийх нь багш нарт маш чухал мэдээлэл болдог. Тухайлбал: Гэрэл зураг нь тухайн
хүүхдийн хийдэг зүйлийн талаар эцэг эхэд нь баримт болж өгдгөөрөө ач холбогдолтой.
Мөн хүүхэд сургууль, цэцэрлэгтээ юу хийдэг, багшийн зүгээс өмнө нь дурдаж байсан
аливаа бэрхшээлтэй асуудлын талаар илүү тодорхой олж мэдээлэл олж авахад видео
бичлэгүүд тусалдаг байна.
Мэдээлэл цуглуулах эдгээр арга нь тэмдэглэсэн зүйлээ өөрөө ашиглах, шаардлагатай
үед мэргэжил нэгтнүүдтэйгээ хамтран ажиллах, санал солилцох бололж олгодог. Тухайн
нөхцөл байдалд багш юу бодсоныг бус харин хэрхэн хандаж байсныг харуулдгаараа ач
холбогдолтой. Үүгээр ч зогсохгүй хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах арга барилаа сонгоход багшид
тус дөхөм болдог байна.
ДААЛГАВАР 5. Ажиглалт хийхэд юуг анхаарах вэ?
•

Бод! Оролцогчид “Ажиглалт хийхэд юуг анхаарах вэ?” гэсэн асуултанд өөрсдийн
бодлоо бичнэ.

•

Хамтар! Баг дотроо ярилцан санаагаа нэгтгэн самбарын цаасан дээр бичнэ.

•

Хуваалц! Баг бүр хийсэн ажлаа бусад багуудад танилцуулж дүгнэн ярилцана.
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ДЭД СЭДЭВ 2. 4. “ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР” НЬ
ГЭР БҮЛИЙН ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААГ БИЙ БОЛГОЖ, СУРГУУЛЬД
ДАСАН ЗОХИЦОХ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД
ЧУХАЛ НӨЛӨӨТЭЙ
“Зөв үйлд нь талархъя”
Харилцах дэвтэрт хүүхдийнхээ зөв хийж буй зүйлийг магтаж, урамшуулах булан бий. “Зөв
зүйлд талархъя“ гэсэн энэхүү булангийн зорилго нь: Эцэг эх хүүхэдтэйгээ харилцах эерэг
харилцаанд суралцан тэдний хөгжлийг дэмжих сэтгэл зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх зөв
хандлагатай болно.
АГУУЛГА:
•

Эцэг эхийн эерэг харилцаа нь хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварт
нөлөөлдөг болохыг ойлгох

•

Эцэг эхийн эерэг ба сөрөг харилцааны тухай ойлголттой болох

•

Аз жаргалтай гэр бүлийн нууц

•

Магтаал, сайшаал хоёрын ялгаа. Яагаад сайшаал чухал байдаг вэ?

•

Хүүхдээ үгээр урамшуулж, сайшааж сурах

•

Зөв үлгэр үзүүлэх хандлагатай болох

АРГА ЗҮЙ:
•

Зүрхэнд шивнэх үг тоглоом тоглох

•

Эерэг хавчуургатай талхны арга

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 60 мин. Мэдээлэл 30 мин
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц цаас

•

Зөөлөн намуун хөгжмийн аялгуу

•

Үзэг

ДААЛГАВАР 1. Зүрхний үг сайхан үгийн бэлэг
1.

Оролцогчид тойрог болж зогсоод 1, 2-оор тоолно. 1 гэсэн оролцогч 2 гэсэн хүнийхээ урд
гарч зогсоод давхар тойрог үүсгэнэ. Дотор талын тойргийн хүмүүс сандалд суугаад нүдээ
анина.

2. Гадна талын тойрогт зогсож байгаа хүмүүс сууж байгаа оролцогчдын ард нэг нэгээрээ
зогсоод түүнийг магтан, сайшаалын сайхан үгийг чихэнд нь шивнэж хэлнэ. Сандалд сууж
байгаа оролцогчдод эргэж харахгүй байхыг сануулна.
3. Багшийг дохио өгмөгц нар зөв эргэж дараагийн хүнд очно гэх мэтээр явсаар эхний
байрлалд ирмэгц тоглоом дуусна.
4. Сандалд сууж байсан оролцогчдын сэтгэгдлийг сонсож ярилцана.
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5. Оролцогчид хоорондоо үүргээ солилцож тоглоомыг үгэлжлүүлэн тоглоно.
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Гэр бүлийн харилцаа
Хүүхдийн хөгжилд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйлүүдийн нэг нь эцэг эх/асран хамгаалагч
болон хүүхдийн хоорондын ээнэгшин дасах холбоо юм. Энэ нь:
•

Тархины хөгжлийг дэмждэг

•

Сэтгэл хөдлөлийг тэтгэдэг

•

Хэл ярианы хөгжлийг тэтгэдэг

•

Нийгмийн хөгжлийг тэтгэдэг

Өөрсдийн хэл яриа, үйлдлээ ажиглая:
Стефан Сондхаймын “Ой руу” дуут жүжгийн Рапунзелийн ээж:
“Хэлж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуул- Хүүхдүүд сонсоно.
Хийж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуул- Хүүхдүүд харна, суралцана.
Хүүхдүүд хаашаа харахаа, хэн болохоо сонгохдоо тань руу л хардаг.
НАМАЙГ СОНС! гэж хэлэхээсээ өмнө сайн бод.
Хүүхдүүд сонсоно.”
Эцэг эхчүүдийн гаргадаг алдаа:
•

Эрх мэдлийн хэтрүүлэлт: “Би энэ хүүхдээс болж үнэхээр их ядарч байна”, “Надад хүч
тэнхээ алга, хүүхэдгүй байхдаа жаргалтай байжээ”, “Та нар үгэнд орохгүй бол дэмий шүү”
гэх мэт чихний хажуугаар өнгөрдөг үгс хүүхдийн сэтгэлд “ГҮН ГҮНЗГИЙ” шарх үлдээдэг.
Энэ нь хүүхдийн сэвтээгүй оюун ухаанд эргэлзэл, тээнэгэлзлийн хар сүүдэр нуугдаж хоцрох
эрсдэлд оруулдаг.

•

Аминч үзэл: Эцэг эхчүүд бид өөрсдөө анзааралгүйгээр байнга аминч үйлдэл гаргаж байдаг.
Жишээлбэл: Хүүхдийн шуугианыг болиулахын тулд хааяа худлаа хэлдэг. “Боль! миний
толгой өвдөөд байна, битгий хүмүүжилгүй хүүхэд шиг аашлаад бай” гэх мэт.

Хүүхдийг ичээх, нэрлэж дуудах, зодох, цохих, хэт өмөөрөх, хэт шийтгэх, оролдлого хичээл
зүтгэлийг нь үгүйсгэх, тогтсон дүрэм журамгүй байх нь хүүхдийн ухамсрыг доройтуулж тэдний
хүмүүжилд муугаар нөлөөлж байдаг.
МЭДЭЭЛЭЛ 2. Эцэг эх та хүүхдээ буруутгалгүй урам хайрлан
сайшаалын үгийг хэлж сурах нь чухал
Хүүхдийн оролдлого, хичээл зүтгэлийг сайшаах, тодорхой дэг журамтай байх, дахин
засч залруулах боломжийг олгох зэрэг нь хүүхдийн хүмүүжилд маш их сайн нөлөө
үзүүлдэг. Эцэг эх хүүхдийн хоорондын харилцаанд хэл яриа чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Тиймээс
та хүүхэдтэйгээ харилцан ярихдаа хүүхдээ урамшуулан сайшаах, удирдан чиглүүлэх, засч
залруулахад чиглүүлж байгаарай. Түүнчлэн хүүхдийг хий хоосон магтах нь “Магтаалд
дуртай”, Байнга магтуулах сонирхолтой”, “Шүүмжлэл хүлээж авах дургүй” болгох зэрэг сөрөг
муу талтай болохыг анхаараарай. Тиймээс хүүхдийнхээ зөв сайн хийсэн үйлийг нэрлэн
хэлж, тодорхой зан чанараар сайшаах хэрэгтэйг анхаараарай.
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УРАМШУУЛАН сайшаАЖ БАЙГАА ЖИШЭЭНҮҮД:
1.

Хичээлдээ дуртай явдаг, ухаалаг, өөртөө итгэлтэй хүү/охиноороо аав, ээж нь
бахархдаг шүү. Чи сайн сурч, сайн хүн болж чадна. Би чамд итгэж байна.

2. 	Зам хөндлөн гарахдаа ногоон гэрэл, цагаан шугамаар гарч хариуцлагатай байж
чаддаг хүү/охиндоо аав, ээж нь баярладаг шүү.

3. Гэрийн даалгавраа тогтмол, цаг хугацаанд нь хийдэг эрч хүчтэй, хичээнгүй зан
чанартай хүү/охиндоо аав, ээж нь хайртай шүү.

4. Хичээлийн хэрэглэл, өөрийнхөө хувцсыг гээлгүй хямгадаж эмх цэгцтэй байж
чаддаг хүү/охиноороо аав, ээж нь бахархдаг шүү.
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5. Бохирдох бүрт нь гараа угааж, шүдээ тогтмол арчилж байдаг миний хүү/охин
соёлч боловсон хүүхэд шүү.

6. Найзтайгаа тоглохдоо нөхөрсөг байдаг хүү/охиноороо аав, ээж нь бахархдаг шүү.

7.

Бохирдсон аяга, тавгаа цаг алдалгүй угааж чаддаг ажилсаг хүү/охиноо аав, ээж
нь баярлалаа.

8. Ахмад настныг хүндэтгэж, дүүгээ хайрладаг ухаантай хүү/охиндоо аав, ээж нь
маш их хайртай шүү.
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9. Орчныхоо хогийг санаачилгаараа цэвэрлэж, цэвэрч нямбай байдаг хүү/охиндоо
аав, ээж нь хайртай шүү.

МЭДЭЭЛЭЛ 3. Танайх аз жаргалтай гэр бүл үү?
Таны бодлоор аз жаргал гэж юуг хэлэх вэ?
“ТОГТСОН УЛАМЖЛАЛ”
Ням гараг бүр хамтдаа салхинд гарах, баяр ёслолыг гэр бүлээрээ хамт тэмдэглэх гэх мэт
тодорхой хэвшсэн уламжлал, заншилтай байх нь гэр бүлийг халуун дотно уур амьсгалыг
бий болгодог. Гэр бүлийн тогтсон уламжлал нь хүүхдэд дэг журмыг ойлгуулж, гэр бүлийн
бүх гишүүд нэгэн адил эрх, үүрэгтэй юм шүү гэсэн сэтгэгдлийг бий болгодог. Энэ нь тухайн
гэр бүлд төдийгүй хүүхдэд маш чухал байдаг гэж “Аз жаргалтай гэр бүлийн нууц”
номын зохиогч Р.Айэр хэлсэн байдаг.
ХАМТЫН ХӨДӨЛМӨР
Эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ хамт гэр орноо цэвэрлэх, дэлгүүрээс хүнсний зүйлээ цуглуулах,
хичээлийн хэрэглэлээ хамтран бэлтгэх гэх мэт хамтын хөдөлмөр нь тэдэнд хамгийн үнэтэй
зөвлөгөө, сургамж болдог байна. Хүүхдүүд аяга тавгаа угаах, тоглоомоо хураах, дүүгээ
асрах зэргээр гэр бүлийн ажилд оролцсоноор бие даан ажил хийж сурах, өөрийн гэсэн
үүрэг, хариуцлагатай байх, цэвэрч нямбай дадал хэвшилд суралцах зэрэг олон талын ач
холбогдолтой байдаг.
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ
Хэнд ямар баяртай явдал тохиолдсон, хэн хичээлдээ сул дүн авсан гэх мэт тухайн гэр
бүлд болж байгаа бүх асуудлуудыг эцэг эхчүүд мэдэж байх хэрэгтэй. Бие биедээ урмын үг
хэлэх, талархлаа илэрхийлэх, магтан сайшаах, тусламж хэрэгтэй нэгнийгээ дэмжих зэрэг нь
хүүхдийн хүмүүжилд сайнаар нөлөөлдөг хамгийн чухал зүйлсийн нэг байдаг.
САНАЛ БОДЛОО ЧӨЛӨӨТЭЙ СОЛИЛЦОХ
Таны хүүхэд хэн нэгэнд гомдсон, сэтгэл санаагаар унасан, найзтайгаа муудалцсан, хэн
нэгэнд "сайн” болсныг та мэддэг үү? Хүүхдүүдийн хувьд өдөр тутам сайн, муу, санаа
зовоосон олон үйл явдлууд өрнөж байдаг. Эцэг эхчүүд Болохгүй!, Би чамд анхааруулсан
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биз дээ гэх зэргээр хандах нь тэднийг гэр бүлийнхэнтэйгээ чөлөөтэй харилцахаа болих,
өөрт тохиолдсон зүйлсээ нуух хандлагатай болгоход хүргэдэг байна. Иймээс хүүхэдтэйгээ
байнга харилцан ярилцаж, санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгож байгаарай.
Орой бүр орных нь хажууд сууж ярилцах нь халуун дотно яриа өрнүүлэх таатай боломж
олгодог.
ХАЛУУН ДОТНО ТЭВРЭЛТ
Хүүхдийнхээ хацрыг илэх, тэврэх, үнсэх зэрэг дотно мэдрэмж төрүүлдэг олон үйлдэл
байдаг. Хүүхэд хайртай дотно хүнийхээ тэврэлтийг мэдрэх нь тэдэнд маш их аз жаргал, эрч
хүч бэлэглэдэг байна.
ИНЭЭД ХӨӨР
Баяр хөөртэй, инээд цангинасан гэр бүлд хүүхэд аз жаргалтай байдаг. Гэр бүлийн эелдэг
дулаан найрсаг харилцаа нь хүүхдэд баяр баясгалан, итгэл найдвар, эрч хүч бэлэглэдэг ба
хүүхэд сэтгэл зүйн таатай орчинд байх үедээ амжилттай суралцдаг байна.
ХАЙРЫН ИЛЭРХИЙЛЭЛ
Эцэг эхчүүд хүүхдэдээ маш их “хайртайгаа” тогтмол илэрхийлж байх нь тэдэнд өөртөө
итгэх итгэлийг төрүүлдэг. Мөн бусдыг хайрлах, хүндлэх, найзууддаа туслах, баярлуулах
хүсэл эрмэлзлэлтэй болгон хүмүүжүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болдог.
ДААЛГАВАР 2. Дүгнэлт ярилцлага
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БҮЛЭГ 3. ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИНД ЗУРГААН НАСТАЙ ХҮҮХДИЙГ
ТОГЛООМЫН АРГААР СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
ДЭД СЭДЭВ 3.1. ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИНД ЗУРГААН НАСТАЙ
ХҮҮХДИЙГ ТОГЛООМЫН АРГААР ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ
“Тоглонгоо суралцах нас”
ЗОРИЛГО:
Зургаан настай хүүхэд тоглонгоо хэрхэн суралцдаг тухай, тэдний нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон
унших, чээжлэх, ялгах, ажиглах, сэтгэн бодох гэх мэт бусад чадваруудыг хөгжүүлэх тоглоомын
аргуудаас суралцах
АГУУЛГА:
•

“Би үг бодож оллоо”

•

“Ижил үсгүүдийг олцгооё”,

•

“Уншлагын хөзөр”

•

“Далан худалч байна –Та битгий уурлаарай”

•

“Зураг таавар”

•

“Манай мал шагайн наадам”

•

“Дүрсээр наадагч тархины шуурга”, тоглоомуудыг хийж , тоглож сурах

•

“27 дүрс ба 9 нүд”

АРГА ЗҮЙ:
•

Зөр, эвлэ, эвлүүлгийн арга

•

Тоглоомын үйл ажиллагаа

ХУГАЦАА: Дадлага 90 мин
ДААЛГАВАР 1.
•

Тоглоомуудтай танилцаж видео бичлэг үзнэ.

•

Зөр эвлэ, эвлүүлгийн арга (Оролцогчдыг 1,2,3,4 өөр тоолуулж 4 баг болгон хуваана.)

1-р баг: “Би үг бодож оллоо”, “27 Дүрс ба 9 нүд” тоглоом
2-р баг: “Ижил үсгүүдийг олцгооё”, “Уншлагын хөзөр” ширээний тоглоом
3-р баг: “Манай мал” шагайн наадам, “Далан худалч байна та битгий уурлаарай” хөлөгт тоглоом.
4-р баг: “Зурагт таавар”, “Дүрсүүдээр наадагч- Тархины шуурга” тоглоом хийж сураад үндсэн
багийнхандаа зааж өгнө.
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МЭДЭЭЛЭЛ 1. “ Би үг бодож оллоо” тоглоом
ЗОРИЛГО:
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн үгийн эхэнд байгаа авиаг ялган сонсох, үг таах, таавар
таах санаа бодлоо илэрхийлэх чадварыг сайжруулахад тусална.
Хувилбар 1.
1.

Би “..............................” үсгээр эхэлсэн үг бодлоо. Ямар үг
байж болох вэ? таагаарай гэж хэлж хэд хэдэн үг хэлүүлнэ.

2. Чадахгүй бол тайлбарлан хэлж өгөөрэй. Жишээ нь:
“Муур” гэдэг үгийг сонгосон бол “М” үсгээр эхэлсэн
үгүүдийг тоочин хэлүүлнэ. “Манжин, машин, матар гэх
мэт
3. 	Тэр амьтан дөрвөн хөлтэй, урт сахалтай, хүнд амархан
дасдаг, гэрийн тэжээмэл амьтан. Тэр ямар амьтан бэ? гэж
асуун таалган хэлүүлнэ.
4. “М” үсгээр эхэлсэн бусад үгүүдийг энэ маягаар таалган
асууна. Морь, могой гэх мэт хүүхэд тааж чадах үгийг
сонгоно.
Энэхүү тоглоом нь хүүхдийн үсэг, үеийг холбон уншиж сурахад туслана. Үгийг үсгээр
эсвэл үеэр зааглан хэлж өгөхөд хүүхдүүд нийлүүлж хэлээд ямар үг болохыг таана.
Хувилбар 2.
1. 	Үгийг үсгээр нь эсвэл үеэр зааглан хэлж өгөхөд хүүхдүүд нийлүүлж хэлээд ямар үг
болохыг таана.
2. Хэлж чадахгүй бол та өөрөө засаж хэлж өгөөрэй. Жишээ нь: “Ма-н-жи-н” ямар үг
хэлсэн бэ? таагаарай гэхэд хүүхдүүд “Манжин” гэж хэлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ 2. “27 Дүрс ба 9 нүд” тоглоом
ЗОРИЛГО:
“27 дүрс ба 9 нүд” тоглоом нь хүүхдийн өнгө, дүрс,
хэмжээг танихад туслахаас гадна ангилах, бүлэглэх,
ялгах, ажиглах, анхаарах, зүй тогтлыг олох,
харьцуулах, жиших зэрэг чадварыг хөгжүүлнэ.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:
Гурван өөр өнгө, гурван өөр хэмжээтэй, гурван өөр
дүрс бүхий 27 зураг, есөн нүд бүхий хүснэгт бэлтгэнэ.
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ТОГЛОХ ЗААВАР: (Ганцаарчилж тоглож болно.)
1.

Өнгө өнгөөр ялгаарай. (Өнгө тус бүрээс 9) Аль нэг өнгийг есөн нүд бүхий хүснэгтэд
мөр баганын дагуу ялгаатай байхаар байрлуулна.

2. Хэмжээ хэмжээнээр нь ялгаарай. (Хэмжээ тус бүрээс есөн байна)
3. Аль нэг ижил хэмжээтэйг нь есөн нүд бүхий хүснэгтэд мөр баганын дагуу ялгаатай
байхаар байрлуулна.
4. 	Дүрс дүрсээр нь ялгаарай. (дүрс тус бүрээс есөн байна)
5. Аль нэг дүрсээ есөн нүд бүхий хүснэгтэд мөр баганын дагуу ялгаатай байхаар байрлуул.
6. 27 дүрсээрээ зүй тогтлын хэлхээ үүсгэе. Нэг шинжээрээ ижил, хоёр шинжээрээ
ялгаатай байхаар хэлхээ үүсгээрэй! гэх мэтээр тоглуулна.

МЭДЭЭЛЭЛ 3. “Ижил үсгүүдийг олцгооё” ширээний тоглоом
ЗОРИЛГО:
“Ижил үсгүүдийг олцгооё” тоглоом нь хүүхдийн ажиглах чадвар, анхаарлын
хуваарилалт, харааны ой тогтоолтыг хөгжүүлж, үсэг үеийг нүдэлж тогтоолгоход
тустай.
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
үеүдийг 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:
Са

Луу

Во

Гээ

Дүү

Гээ

Дүү

Луу

Са

Во

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

МЭДЭЭЛЭЛ 4. Уншлагын хөзөр- ширээний тоглоом
ЗОРИЛГО:
“Уншлагын хөзөр” тоглоом нь хүүхдийн үсэг, үе, үг нүдэлж, уншиж сурах чадварыг
хөгжүүлэхэд тусална.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:
Картан дээр хүүхдийн үзсэн үсэг, үе, үгийг бичиж хөзөр байдлаар бэлтгэнэ.
ТОГЛОХ ЗААВАР:
1.

2 хүн тоглоно.

2. Хөзрөө холиод тав, таван хөзөр аваад
үлдсэнийг давхарлан доош харуулж тавина.
3. 1-р тоглогч өөрийн хөзрөөс нэгийг авч 2-р
тоглогчид өгч уншуулан дахин нэг хөзөр
газраас сугалж авна.
4. 2-р тоглогч 1-р тоглогчийн хөзрийг уншина.
Хэрвээ уншиж чадаагүй эсвэл буруу уншвал
тэр хөзрөө гартаа авна. Харин уншиж чадсан
тохиолдолд хөзрөө доош харуулж ялгаж
тавина.
5. 	Дээрх дарааллаар бие биедээ хөзөр өгч
уншуулна.
6. Хамгийн түрүүлж гарт нь хөзөргүй болсон тоглогч ялагч болно. (Унших чадвар султай
хүүхдийн гарт олон хөзөр үлдэнэ.)

МЭДЭЭЛЭЛ 5. “Манай мал- Шагай наадам” тоглоом
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 тус бүр зургаан шагайг гэх мэтчилэн тохируулж шагайныхаа тоог сонгох боломжтой.
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Хувилбар 1.
ТОГЛОХ ЗААВАР:
Та хүүхэдтэйгээ хамт хоёулаа тоглоно. Тоглохын
өмнө шагайгаа 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 юу нь өөр, юу
нь ижил байна вэ?
5. Манай хоёрынх нийт хэдэн ямаатай байна вэ? гэх мэтээр ярилцаад “Малд нүдтэй
сайн хүүхэд болох нь ээ” гэж магтан сайшааж дахин тоглоно. 3-4 удаа тоглоорой.
Хувилбар 2: Гүү унагалуулах, ингэ ботголуулах
ТОГЛОХ ЗААВАР:
•

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.
МЭДЭЭЛЭЛ 6. “Далан худалч байна та битгий уурлаарай”– Хөлөгт тоглоом

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 та битгий уурлаарай тоглоомын хөлөгтэй адилхан), хясаа
(хясаа нь өөрийгөө төлөөлөх шагай, товч, бөглөө, чулуу, даам, шатрын хүү аль нь ч байж
болно) бэлтгэнэ.
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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 нь 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. Ахмадыг хүндэтгэх хэрэгтэй.
19. Би чамаас насаар ах.
20. Шувуу бүр далавчтай байдаг гм.

МЭДЭЭЛЭЛ 7. 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 мөн хүүхдэд тулгуур дохио болдог төдийгүй зөв цэгцтэй ярих, бичих чадварыг
хөгжүүлэхэд тустай.
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ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:
Зүйр үг, шүлэг, оньсого зэргийг зурагт карт хэлбэрээр бэлтгэнэ.
Хувилбар 1.
Зургаа хүүхдэд үзүүлж “Зураг юуг
өгүүлнэ вэ?” гэж асууна. Хүүхдүүд өөр
өөрийн үзэл бодлоор таамаглан хариулна.
Хэд хэдэн зураг дээр ярилцсаны дараа
нь тухайн зурагт тохирох зүйр үг, шүлэг,
оньсого зэргийг хэлж өгөөд аль зураг,
ямар зүйр үгэнд тохирч болохыг асууна.
Зургийн үзүүлж ямар зүйр үгэнд тохирч
байгааг асууна.
“Өөрөө өмдгүй байж өвдөг цоорхойг
шоолох”
Хувилбар 2. “Би зурах дуртай” Хүүхдүүдээс өөрсдийн мэддэг зүйр үгээ санахыг хүснэ.
Тэр зүйр үгээ зургаар илэрхийлэхийг хүснэ. Дараа нь бусдаар харилцан таалгана.
Хувилбар 3. “Би тааварч хүү” Хүүхдүүдийг төрөл бүрийн зургаас сонгон авахыг хүснэ.
Сонгож авсан зургаараа таавар зохиохыг хүснэ. Дараа нь зохиосон таавраа бусдаар
харилцан таалгана.
Эдгээр зургуудаараа ном хийгээд зураг хараад унших явцдаа зүйр үг, шүлэг, оньсого
зэргийг тогтоолгоно.

МЭДЭЭЛЭЛ 8. Дүрсүүдээр 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:
Тоглоомонд өнгө өнгийн төрөл бүрийн
гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрс,
савхнууд бэлтгэнэ.Тооллын савх дүрстэй
тоглоом байдаг түүнийг авч ашиглаж
болно.
ТОГЛОХ ЗААВАР:
Хэдэн ч хүүхэд байж болно. (Аль болох
үе тэнгийн хүүхдүүдийг тоглуулаарай.)
1. 	Тоглогчид тус бүр хайрцагтай дүрс, савхаа ширээн дээр гартаа ойрхон байрлуулсан
байна.
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2. Хэдэн минутанд уралдахаа тогтоно. Хүүхдийн сэтгэлгээ, хурдаас шалтгаалан 1-5
минутанд уралдана. Хурд ахих тусам хугацааг богинсгоно.
3. Дүрсээр юу хийх вэ? гэдгийг тохирно. Байшин, машин, мод, цэцэг, загас, эрвээхий,
шувуу, юу ч байж болно. Харин богино хугацаанд нэг зүйлийг л олон янзаар хийлгэхийг
чухалчлаарай. Энэ нь сэтгэлгээний уян хатан чанарыг дээшлүүлэх ач холбогдолтой
байдаг.
4. Эцэг эх минут харж эхлэх, дуусгахыг удирдана.
5. Олон янзаар дүрс бүтээсэн нь тоглоомын ялагч болно. Ялагчаа хүүхдүүд өөрсдөө
тодруулах нь чухал байдаг.
6. Хүүхдүүд өөрсдийн хийсэн бүтээлээ нураах сонирхолгүй байдаг тул зургийг нь авах,
эсвэл дүрсээ ашиглан зурж үлдээх, өнгийн цаасаар ижил дүрснүүд хайчилж өгөөд
наалгах зэргээр хийсэн бүтээлийг нь сар өдрийг нь тавьж хадгалаарай.
ҮР ДҮН:
•

Хүүхэд дүрсээр загварчилсан олон бүтээлтэй болно.

•

Хүүхдийнхээ чадварын ахицыг харах боломжтой болно.

•

Цаг хугацаанд амжуулж даалгаврыг гүйцэтгэх хандлага төлөвшинө.

•

Бусдын бүтээлтэй өөрийн бүтээлийг харьцуулах чадвартай болно.

•

Бие биенээсээ суралцна.

ДААЛГАВАР 2. Дүгнэлт ярилцлага. Бод, хамтар, хуваалц
6 настай суралцагч нь хөдөлгөөн үйлдэл хийх явцдаа цэгцтэй сэтгэдэг, биеэр хийж үзсэнээ
ойлгодог онцлогтой байдаг тул багш тоглонгоо суралцах аргыг бүтээлчээр хэрэглэж үр
дүнг нь тооцож ажиллах нь чухал билээ. Хөгжмийн зохиолч бол аялгуу зохиодог, яруу
найрагч шүлэг зохионо харин багш хүн аргын зохиолч байх хэрэгтэй болов уу? Багш нараас
та хүүхэд уншуулдаг, сэтгүүлдэг, мэдлэг бүтээлгэдэг хэдэн аргатай вэ? хэмээн асуухад
бүдрэхгүй байхыг эрмэлзэх хэрэгтэй. Иймд багш бид бяцхан шавь нарынхаа төлөө үргэлж
санаа тавьж тэдний нас, сэтгэхүй, хувийн онцлогт нь тохирсон арга зүйг зохион ашиглаж,
өөрийгөө цаг ямагт хөгжүүлж бусдаас суралцах нь боловсролын шинэчлэл хөгжилд бага
ч гэсэн хувь нэмэр болох болно.
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ДЭД СЭДЭВ 3.2 НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРАЛЦАХ
ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО
“Хамтдаа сурцгаая”
ЗОРИЛГО:
Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн суралцах чадварыг хөгжүүлэхэд таатай нөхцлийг бүрдүүлэх,
хамтран ажиллах зарим арга туршлагаас суралцах
АГУУЛГА:
•

Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн суралцах чадварыг дээшлүүлэх талаар ойлголттой болно.

•

Эцэг эх багштай хамтран ажиллах санаанууд

•

Нөөц боломжийн судалгаа

•

Хамтын төлөвлөлт

АРГА ЗҮЙ:
•

Чухлаас чухлыг ялгах арга

•

Хүслийн самбар

•

Нөөц боломжийн судалгаа хийх арга

•

Хамтын төлөвлөлт хийх арга

ХУГАЦАА: Дадлага ажил 60 мин. Мэдээлэл 30 мин
ДААЛГАВАР 1. Зургаан настнуудын сурах таатай нөхцлийг гэр бүлийн орчинд
хэрхэн бүрдүүлэх вэ?
•

Бод! Оролцогчид “Зургаан настнуудын сурах таатай нөхцлийг гэр бүлийн орчинд
хэрхэн бүрдүүлэх вэ ?” гэсэн асуултанд өөрсдийн бодлоо бичнэ.

•

Хамтар! Баг дотроо ярилцан санаагаа нэгтгэн самбарын цаасан дээр бичнэ.

•

Хуваалц! Баг бүр хийсэн ажлаа бусад багуудад танилцуулж дүгнэн ярилцана.

ДААЛГАВАР 2. Өдөр тутам хийж болох ажлын санаануудыг ашиглах аргачлалтай
танилцаж, дүгнэн ярилцана.
ЕСДҮГЭЭР САР: БИДНИЙ ХҮҮХЭД СУРАГЧ БОЛЛОО
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.
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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

ДААЛГАВАР 3. Хүсэл сонирхлын эрэлд
•

Хүүхдийнхээ ямар авьяас чадварыг хөгжүүлэхийг хүсч байгаагаа дэвтэртээ жагсаан
бичнэ.

•

Жагсаалтаасаа хамгийн чухал гэсэн гурван хүслээ тодруулна.

•

Эдгээр гурван хүслээ цавуутай цаасан дээр нэг, нэгээр нь бичиж, доор нь нэр утсаа
тэмдэглээд хананд байрлуулсан “Хүслийн самбар”-т наана.

ДААЛГАВАР 4. Нөөц боломжийн эрэлд
•

Хүслийн самбартай танилцаад та өөрийнхөө бусдад тусалж чадах гурван чадвараа
цаасан дээр нэг, нэгээр нь бичиж, доор нь нэр, утасны дугаараа тэмдэглээд хананд
байрлуулсан “Нөөц боломжийн эрэлд” самбарт наана.

•

“Нөөц боломжийн эрэлд” самбартай танилцаад өөрт хэрэгтэй хүнийхээ нэр болон
утсыг бичиж тэмдэглэж авна.

•

Энэ хүнээ олж уулзаад хамтран ажиллах ямар боломж байгаа талаар ярилцана.

ДААЛГАВАР 5. Хамтын төлөвлөлт
•

Ижил хүсэл, зорилготой хүмүүс нэг баг болоод “Хүүхэд хөгжүүлэх хамтын үйл
ажиллагааны төлөвлөлт” хийнэ. “Хүслийн самбар” болон “Нөөц боломжийн
эрэлд” самбараа ашиглаарай.

•

Төлөвлөлтөө анги нийтэд танилцуулж, хэлэлцэнэ.
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ДААЛГАВАР 6. Хичээлийн үнэлгээ дүгнэлт
•

Сургалтаас юу сурч мэдэв? Хамгийн чухал нь юу байв?

•

Санал сэтгэгдлээ илэрхийлэх ярилцлага

•

Сургалтын эцсийн үнэлгээ, дүгнэлт
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Хавсралт- 1

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Энэхүүүнэлгээнийхуудсыгсургалтадоролцогчнийт3удаабуюусургалтадхамрагдсан
даруйдааболонхичээлсургалтынүйлажиллагааныявцадбөглөнө.Ингэхдээ
модулийн бүлэг тус бүрийн сэдвийн агуулга, түүнийг ажилдаа хэрхэн хэрэгжүүлснийг
доорх тэмдэглэгээг ашиглан үнэлнэ. Сургалтын өдөр бөглөхдөө зөвхөн “хангалттай
мэдэхгүй”, “сайн мэднэ” гэсэн үнэлгээг ашиглана.
Тайлбар
= Хангалттай мэдэхгүй
= Сайн мэднэ
◎ = Сурсан мэдсэнээ ажилдаа тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа

△

○

Үнэлгээ хийсэн огноо
③
4
Дунд
Эцсийн
Сургалтын Сургалтын хугацааны
үнэлгээ
өмнө
өдөр
үнэлгээ
/
/
/
/ /
/ /
/
①

“ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ
ДЭВТЭР”-ТЭЙ АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

②

БҮЛЭГ 1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1 Зургаан настай хүүхэд гэж хэн бэ? Тэдний нас, бие сэтгэхүйн болон хувийн
онцлог
(1) Зургаан настай хүүхэд, тэдний
сэтгэлзүйн онцлогийн талаарх ойлголт
(2) Хүүхдийн зан байдлын ерөнхий
хэв шинж, танин мэдэхүйн хөгжлийн
онцлогийг сургалтанд харгалзах нь
1.2 Нэгдүгээр ангийн хүүхдийн сургуульд дасан зохицох чадварын тухай
ойлголт
(1) Дасан зохицох чадвар, түүний үе шат,
нөлөөлдөг хүчин зүйл
(2) Хүүхдийн сургуульд дасан зохицохтой
холбоотой оролцогч талуудад тохиолддог
бэрхшээл, шалтгаан, шийдвэрлэх арга зам
(3) Хүүхдийнхээ сургуульд дасан
зохицоход хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх (“Т”
хүснэгтийн арга)
1.3 Бага насны хүүхдүүд хэрхэн суралцдаг вэ? Тэдний суралцах чадварын
онцлог, хэв шинж
(1) Суралцах чадварын тухай ойлголт,
зургаан настай хүүхдэд зайлшгүй
эзэмшүүлэх суралцах чадварууд
(2) Багш сурагчдад суралцах чадварыг
эзэмшүүлэхэд анхаарах асуудлууд
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(3) Хүүхэд бүрийн суралцахуйн онцлог хэв
шинжийг харгалзах нь
• Олон талт оюун ба суралцах хэв шинж
• Колбын суралцахуйн 4 хэв шинж
• Суралцах хэв шинж-VARK
• Баруун зүүн тархи ба суралцах хэв шинж
(4) Зургаан настай хүүхдийн суралцах
чадварыг хөгжүүлж буй арга туршлагын
талаар
БҮЛЭГ 2. “ЭЦЭГ ЭХ-БАГШТАЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР”-ЭЭР ДАМЖУУЛАН
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ
2.1 Өнөөгийн сургуулийн шинэ чиг хандлага, эцэг эхийн үүрэг оролцоо
(1) Сургуулийн өнөөгийн байдал,
боловсролын шинэ чиг хандлагын талаарх
ойлголт
(2) Багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа
чухал болох нь
(3) Эцэг эхийн хүүхдээ сургуульд
суралцахад бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх
(4) Хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн
байдлыг эцэг эхээр нь үнэлүүлэх
(5) “Н форумын арга” багшийн
бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх
2.2 “ Эцэг эх-багштай харилцах дэвтэр”-ийн агуулга, ашиглах аргачлал
2.3 “Эцэг эх-багштай харилцах дэвтэр”-ийг ашиглан хүүхдүүдийнхээ
онцлогийг ажиглан тэмдэглэл хөтлөх, суралцах чадварыг үнэлэх зарим аргаас
(сар бүрийн чадварыг үнэлэх хуудас, үйл явдлын жишээ бүртгэх г.м)
2.4 “Эцэг эх, багштай харилцах дэвтэр нь” гэр бүлийн эерэг харилцааг бий
болгож, сургуульд дасан зохицох, суралцахад чадварыг хөгжүүлэхэд чухал
нөлөөтэй (урамшуулан сайшаах г.м)
БҮЛЭГ 3. ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИНД ТОГЛООМЫН АРГААР ЗУРГААН НАСТАЙ
ХҮҮХДИЙН СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
3.1 Зургаан настай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд тоглоомын аргаар хөгжүүлэх
аргачлал
3.2 Нэгдүгээр ангийн хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих үйл ажиллагаанд
эцэг эхийн оролцоо
Оролцогчийн нэр, албан тушаал
Гарын үсэг
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Хавсралт-2
СУРГАЛТЫН ДАРААХ ҮНЭЛГЭЭ ДҮГНЭЛТ
Энэхүү үнэлгээний хуудсыг модулийн агуулга, арга зүйг багш нар хэрхэн ашиглаж байгаа
болон багш нарын мэдлэг, чадварыг сэргээн сануулах зорилгоор зохион байгуулагдах
сургуулийн дотоод сургалтын үеэр ашиглана. Багш та хариултыг нөхөж бичнэ үү.
1. “ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХАРИЛЦАХ ДЭВТЭР”- ийг ашигласнаар ямар үр дүн гарсан бэ?
Багшийн хувьд:

Эцэг эхийн хувьд:

Хүүхдийн хувьд

2. Надад тоглоом, дасгалуудаас хамгийн их таалагдсан нь
										
Яагаад гэвэл энэ тоглоом, дасгал нь хүүхдийн
чадваруудыг хөгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлсэн.
3. Хуанлид тэмдэглэл хөтлөх нь ямар ач холбогдолтой байсан бэ?

4. “Сурах бичиг танд тусална” хүснэгтийг хэрхэн ашиглах вэ?

5. Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөхөд юуг анхаарах вэ?
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6. Сурагч “А” дуулж бүжиглэх дуртай, нэлээд хөдөлгөөнтэй, ярьж өгсөн үлгэр өгүүллэгийг
ойлгож, ярих чадвар сайн боловч үсэг, үеийг чээжлэхдээ тааруу, унших чадвар сул. Багш
та сурагч “А”-ийн эцэг эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

7. Магтаал, сайшаал хоёр ямар ялгаатай вэ? Аль нь чухал вэ? Яагаад?

8. Эцэг эх асран хамгаалагчийн бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлснээр
боломж бүрдэнэ.
9. Хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлснээр
боломж бүрдэнэ.
10. Хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, суралцахуйн хэв шинжийг судалснаар
боломж бүрдэнэ.
11. Дараах сэтгэл зүйн онцлогуудыг тохирох зан төлөвийн хэв шинжийг нөхөж бичнэ үү?
Сэтгэл зүйн онцлог
Зан төлөвийн хэв шинж
Багшийн тавьсан асуултад хэсэг хугацааны дараа хариулна,
удаан тогтоож, удаан мартана, хүнтэй танилцахдаа удаан.
Үйл ажиллагаа нь нэгээс нөгөөд хурдан шилждэг, ажиллах
чадвар өндөр, хурдан тогтоож, удаан мартдаг, багшийн
асуултад хариулах гэж байн байн гар өргөнө.
Өөртөө итгэлгүй, анхаарал сарнимтгай, удаан тогтоож,
удаан мартана, идэвх сул, хичээл дээр гараа өргөх нь
ховор.
Эхэлсэн ажлаа дуусгалгүй орхидог, хурдан тогтоож, хурдан
мартана, дүрэм, журамд захирагдах дургүй
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1. Баруун болон зүүн тархины үйл ажиллагааны онцлог шинжүүдийг зөв харгалзах
хүснэгтэд “+” тэмдэг тавиарай.
Тархины үйл ажиллагааны онцлог шинж
Баруун тархи
Хэл, яриа, үгээр өгөгдсөн зааврыг илүүд үздэг.
Жишээ, тайлбартай дүрслэлт зааврыг илүүд үздэг.
Рок хөгжим сонсох дуртай
Сонгодог хөгжим сонсох дуртай.
Хэвтэж байхдаа илүү сайн боддог.
Сууж байхдаа илүү сайн боддог.
Нам тайван орчинд ном унших, хичээлээ давтах
дуртай.
Ном уншиж, хичээл хийж байхдаа хөгжим сонсох,
зурагт үзэх дуртай.

86

Зүүн тархи

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

ТЭМДЭГЛЭЛ

87

“Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэр”-тэй ажиллах арга зүй

ТЭМДЭГЛЭЛ

88

