
MSMT-9482/2012-22 Боловсрол, залуучууд болон биеийн тамирын яамны зааварчилгааны дагуу    
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ҮНДСЭН 

АРВАН ЗҮЙЛ  

 
 1. Хүүхэд бие, хөдөлгөөний хувьд хангалттай хөгжсөн, бие махбодоо бодитойгоор хянах, биеэ даасан байх ёстой 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• хөдөлгөөний хувьд зохицуулах арга нь чадварлаг (жиш.: бөмбөг шидэж, бөмбөгийг барьж, нэг хөлөөрөө тэнцвэрээ олох, 

гүйж, үсэрч, хэвийн нөхцөлд аюулгүйгээр хөдөлдөг) 

• хувцсаа  тайлж өмсөх, гутал өмсөх (цахилгаан ба жижиг товч тайлах, товчлох, үдээс уях, малгай, бээлий өмсөх) 

• бие дааж хооллох (хутга сэрээ хэрэглэх, ундаа хийх, цэвэрхэн иддэг, салфетка хэрэглэдэг)  

• биеэ дааж хувийн эрүүл ахуй сахих (нусны алчуур хэрэглэх, нусаа нийх, гараа угааж, хатаах, ариун цэврийн цаас 

хэрэглэх, 00-ийн ус татаж чадах, өөрийн хэрэглэсэн зүйлээ хураах)  

• цэвэрлэгээний жижиг ажил гүйцэтгэх (зүйлсийг хурааж зориулалтын газарт тавих, туслах хэрэгслийг бэлтгэх, 

тоглоомуудаа эмх цэгцтэй тавих) 

• өөрийнхөө зүйлсдээ анхаарах (тэднийг цэгцтэй байлгах) 

2. Хүүхэд харьцангуй сэтгэл зуйн хувьд бие даасан, өөрийн зан үйлдлээ хянах, удирдах чадвартай байх ёстой 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• эцэг эхээсээ салангад байж чаддаг 

• бие дааж байж чадах, өөрийн үзэл бодолтой байдаг, зөвшөөрсөн буюу зөвшөөрөөгүйгээ илэрхийлж чаддаг   

• сэтгэлийн огцом өөрчлөлтгүйгээр сэтгэл хөдлөлийн хувьд тогтвортой байх  

• биеэ хянаж байж чадах (бага зэргийн алдаатай үед хариу үйлдэл хийх, хүсэлтээ хойшлуулж хүлээциэй байх, тодорхой 

үйл ажиллагаа юмуу нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилж чадах) 

• үйлдлийнхээ хариуцлагыг мэддэг 

• тохирсон дүрмийг дагаж мөрддөг  

3. Хүүхэд зохих хэл, яриа, харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх ёстой 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• бүх авиаг зөв дуудах (исгэрсэн авианууд, эргэлтүүд, зөөлрөх)  

• өгүүлбэрээр ярьдаг, үйл явдал хүүрнэх, нөхцөл байдлыг дүрслэн харуулах г. м.  

• ихэнхдээ дүрмээр зөв ярьдаг (энэ нь хүйс, тоо, хэлбэр, цаг, угтвар г.м. хэрэглэдэг)  

• ойр орчинд нь хэрэглэшдэж байгаа ердийн бүх үг хэллэгийг ойлгодог 

• ойр орчмынхоо ихэнх зүйлсийг нэрлэхэд харьцангуй хангалттай үг хэллэгтэй байдаг  

• хүүхэд, насанд хүрэгчидтэй ойлгомжтой байдлаар ярьж, ярилцлах, дүрэм журмаа хүндэтгэдэг 

• нэрээ  дармаалаар бичихийг хичээдэг (зургийг тэмдэг эсвэл үсгээр тэмдэглэдэг)  

• байгалийн үгэн бус харилцаа ашиглдаг (дохио, нүүрний илэрхийлэл, хөдөлгөөнөөр илэхрийлэх, г.м.)  

• багаар хамтран ажиллах 

4. Хүүхэд гар нүдний зохицуулалт, хөдөлгөөний ур чадвар, зүүн баруун чиглэлд ажиллах ёстой 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• өдөр тутмын эд зүйл, тоглоом, багаж хэрэгсэл, багаж хэрэгсэлтэй ажиллахад тохиромжтой (иж бүрдэл угсрах, загвар 

хийх, хайчлах, зурах, цаас эвхэх, цаас хуулах, наах, номны хуудас зөв эргүүлэх г.м.)  

• жижиг зүйлстэй ажиллаж чадах (шүр, жижиг барилгын элемент г. м.)  

• харандааг зөв барих, энэ нь гуравдахь хуруугаараа тулж хоёр хуруугаараа чөлөөтэй барих  

• харандааг чөлөөтэй барьж зурах, тасралтгүй байх (дарж зурах, будах, нарийвчлал, зураг дээр нэмж оруулах)  

• үндсэн геометрийн дүрсийг дууриах (дөрвөлжин, тойрог, гурвалжин, тэгш өнцөгт), өөр хэлбэрүүд (магад үсэг) 

• баруун болон зүүн гарыг ялгаж чадна, баруун болон зүүн гараараа  (алдаа гаргаж болно)  

• зүүнээс баруун тийшээ зүйлсийг жагсааж чадна  

• зурахдаа эсвэл гараар хийх бусад үйл ажиллагаанд зүүн болон баруун гараа ашигладаг (энэ нь хүүхэд зөв гараар юм уу 

солгой гартай эсэх нь тодорхой байдаг)  

5. Хүүхэд харааны болон сонсголын мэдрэмжийн хооронд ялгах чадвартай байх ёстой  

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• обьектуудын шинж чанар, шинж чанарыг ялгах, харьцуулах (өнгө, хэмжээ, хэлбэр, материал, зураг, дэвсгэр)  

• хэд хэдэн дуут авиа болон олон хэлбэрээс дүрс  эвлүүлэх 

• дуу чимээг ялгах (нийтлэг сэдэв, акустик нөхцөл, энгийн хөгжмийн зэмсгүүд)  

• эгшгүүдийн хоорондох ялгааг (зөөлөн ба хатуу, богино, урт)  

• үг үеэр илэрхийлэгдэх ялгааг сонсох мэдэх (үгний үеийг алгаар цохиж илэрхийлэх)  

• хоёр зургийн ялгааг олж, дутууг гүйцээх 

• үзүүлэн, тэмдэг, энгийн тэмдэг, дүрсийг товч хэлбэрээр (үсгүүд, тоо, үндсэн замын тэмдэг, зураглал) ялгах 

• орчиндоо байгаа өөрчлөлтийг, зураг дээр (ямар шинэ юм байгаа, юу дутууг) анзаарах 

• гэрэл ба акустик дохионд зөв хариулдаг  

6. Хүүхэд энгийн логик, бодлын үйл ажиллагааг удирдаж, математикийн энгийн утгын ойлголттой байх ёстой  

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• тооны тухай ойлголттой (хуруу, болон зүйлс дээр тоо үзүүлдэг, хуруунд тоологддог, нэг нэгээр тоолж чаддаг, тоонууд 

юмны тоо ширхэгийг заадгийг ойлгодог)  

• тоон цуваанд чиглэсэн (тоон цувааг тоолж, хамгийн багадаа тав (10) хүртэл тоолох 

• хэд хэдэн бага тоотой бүлгийг харьцуулах, энэ нь тав хүртлэх өөр зүйлс байх (зөрүүг тодорхойлон, хэр том эсвэл 

жижгийг тодорхойлох)  

• геометрийн үндсэн хэлбэрүүдийг (тойрог, дөрвөлжин, гурвалжин, г. м.) ялгах 

• объектуудын шинж чанарыг ялгах, харьцуулах 



• зүйлсийг шалгуурын дагуу (шүрийг өнгө, хэлбэр, хэмжээгээр) ангилах, хуваарилах, эрэмблэх 

• өөрсдийн хийдэг зүйлийн талаархи энгийн бодол, санааг хүргэдэг ("бодож байх зуураа ярих") 

• энгийн харилцаа, утгыг ойлгох, энгийн асуудал, нөхцөл байдлыг шийдэх, үгэн жишээ, даалгавар, таавар, ребус, 

лабиринт тааж олох  

• орон зай болон цаг хугацааг илэрхийлдэг утгуудыг (жиш: дээр, доор, дээшээ, доошоо, дотор ба гадна, эрт, орой, 

өчигдөр,өнөөдөр),  хэмжэг илэрхийлэх утгуудыг  (жиш: урт, богино, жижиг, том, хүнд, хөнгөн) ойлгох  

7. Хүүхэд санаатай анхаарал тавьж тогтоох, ухамсартай суралцах чадвартай байх ёстой  

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• зохих цаг хугацаанд үйл ажиллагаагаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх (ойролцоогоор 10-15 минут) 

• "зорилготой" суралцах боломж олгох (өөрт нь сонирхолгүй үйл ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх)  

• мэдсэн, үзсэн, сонссон, ойлгож, үржүүлж, хэсэгчлэн үнэлэх чадвартай байх  

• хурдан хэллэг, шүлэг, дуу тогтоох 

• үүрэг даалгавар юмуу үүрэг хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, өгсөн үйл ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, бусдад 

ханддаггүй, хүчин чармайлт гаргаж, дуусгах тэвчээртэй 

• зааврын дагуу хийдэг  

• биеэ дааж ажиллах 

8. Хүүхэд нийгмийн хувьд харьцангуй бие даасан, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байх ёстой бөгөөд үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт 

байх чадвар 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• нийгмийн үндсэн дүрмийг (мэндлэх, асуух, талархах, уучлал гуйх) эзэмших 

• хүүхэд болон насанд хүрэгсэдтэй холбоо тогтоох, тэдэнтэй төвөггүй харьцах, найзын холбоо тогтоох 

• ойр дотны хүмүүсээсээ тодорхой хугацаагаар салангад байхаас айдаггүй байх 

• хамт тоглож чадах (тоглоомын түнш хайж, тоглохын тулд хэлэлцэж чадах ба бага гэлтгүй солилцож тоглох)  

• багийн ажилд оролцож, хамтарсан үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах, багийн санал бодол, шийдвэрт зохицох  

• хэлэлцэн тохиролцох, өөрийн саналаа гаргах, хамгаалах  

• хэрэв өгөгдсөн бол бүлэг (гэр бүл) дотор өгөгдсөн, ойлгосон дүрмийг дагаж мөрдөх, биелүүлэх 

• бусад хүүхдүүдтэй нөхөрсөг, болгоомжтой, анхааралтай харьцдаг (тэдэнтэй тоглоом, зүйлсээ хамтарч тоглодог, бусдуул 

юу хүсч байгаагаа анзаарах) 

• бусдад хүндэтгэлтэй хандах чадвартай (зөвшөөрөх, хүлээх, солигдох, өөрөөсөө багад туслах чадвар)  

9. Хүүхэд урлаг соёлын зүлсийг хүлээн авч, бүтээлч сэтгэлгээг харуулах ёстой 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• утга зохиол, кино, драмын болон хөгжмийн тоглолтыг анхааралтай сонсох буюу ажиглах   

• зураг, хүүхэлдэй, гэрэл зургийн үзэсгэлэн, амьтан судлал, ботаникийн цэцэрлэг, ферм, ферм зэрэг үзэсгэлэнг сонирхох  

• хүүхдийн соёлын хөтөлбөр, хөгжилтэй арга хэмжээ, баяр, спортын арга хэмжээнд оролцох чадвартай 

• өөрт нь тохиолдсон зүйлийн тухай ярих, үзсэн, сонссон зүйлээ, юу сонирхолтой байсан, юуг сонирхсон, юу зөв байсан, 

юу байгаагүйг хэлэх  

• ном сонирхох, үлгэр ба түүх мэдэх, аарийн дуртай баатруудтай байх  

• олон дуу, шүлэг,хэллэгүүд мэдэх  

• энгийн дуу дуулах, хэмнэл ажиглаж, баримтлах (жишээ нь, алгадах, бөмбөр цохих)  

• үйлдвэрлэх, загвар гаргах, зурах, будах, хайчлах, наах, салгах, угсрах, үйлдвэрлэх 

• бүтээлч, сэдэвчилсэн тоглолт (жиш: сургууль, гэр бүл, аялал, эмч г.м.) тоглох, богино хэмжээний жүжгийн дүрд тоглох  

10. Хүүхэд орчин тойрондоо, амьдрал практикт баримжаатай байх 

Хүүхэд дараахь зүйлсийг хийдэг бол тус шаардлагыг хангана:  

• байгаа орчноо (гэр, сургууль дээр) мэддэг байх, ойр орчиндоо зүг чигээ олдог байх (хаана амьдардаг, хаашаа цэцэрлэг 

рүү явдаг, дэлгүүр, тоглоомын талбай хаана байгааг мэдэх, тусламж хэрэгтэй бол хаашаа явах, г.м.) 

• байнга тохиолддог түгээмэл практик үйл ажиллагаа ба байдлыг чадах (жиш: жижиг захиасыг гүйцэтгэх, дэлгүүрээс 

худалдаж авах, төлөх, юу хэрэгтэй, юуг ойлгохгүй байгааг асуух, утсаар ярих , эмх цэгц, цэвэрч байдалд анхаарах, 

өөртөө үйлчлэх, жижиг цэвэрлэгээ хийх, ургамал юмуу тэжээвэр жижиг амьтдыг асрах) 

• хэрхэн харьцахыг мэдэх (жиш: гэр, цэцэрлэг, олон нийтийн газар, эмчид очих, театр, дэлгүүр, зам, гудамж, уулзалтанд 

гадны хүмүүс, танихгүй хүмүүс г. м.) ба түүнийг баримтлахыг хичээх  

• амьд болон амьгүй байгалийг мэддэг, өөрийн гэсэн туршлагатай (жиш:, бие махбодийн схемд чиглэсэн, түүний эд анги, 

зарим эрхтнийг нэрлэж болно, хүйс ялгаж чаддаг, гэр бүлийн гишүүдийн хэн болохыг мэддэг, юу хийдэг г. м.), өөр өөр 

ажил мэргэжил, тусламж, багаж хэрэгсэл, мэдэх 

• мөнгө юунд хэрэгтэй, зарим ургамлын нэр, мод, амьтан болон бусад амьтдын нэрийг мэддэг, тээврийн хэрэгслийг мэдэх, 

техникийн зарим төхөөрөмжийг мэддэг байх), нийтлэг нөхцөл байдал, үйл явдал, үзэгдэл, түүний өөрчлөлт, улирлын 

өөрчлөлт, бодис, тэдгээрийн шинж чанар, аялал, байгаль орчин, түүний хамгаалалт, хог хаягдлын менежмент) мэдэх 

• шаардлагатай хүмүүст зохих ёсоор анхаарал хандуулах  

• манай улс орон (хотууд, уулс, голууд, хэл, соёл), бусад улс орон ба үндэстнүүд байдаг тухай мэдэх, улс орнуудын оршин 

тогтнохуйц өргөн цар хүрээтэй мэдлэг, ертөнцийн (тив, гараг дэлхий, сансах огторгуй) мэдэх 

• сургуулийн болон гэрийн орчинд, (гудамжинд, тоглоомын талбайд, дэлгүүрт, эмч дээр) аюултай нөхцөл байдлыг 

тооцоолж явж чадах, аюулгүй  нөхцөл байдлын  дүрмийг мэдэх, эрсдэлд орохгүй байхыг мэдэх, зан суртахууны үндсэн 

дүрмийг мэддэг, гудамжинд (замын гэрлэн дохио, замын хөдөлгөөний гэрэл г. м.)  

• эрүүл мэндэд хортой хүчин зүйлсийг (тамхи татах) мэдэх 

• дээрэнгүй хандах, хүчирхийлэл зэрэг эрсдэлтэй, зохисгүй зан үйлийг мэддэг байх 


