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Эцэг эхийн гарын авлага
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1. ЭнЭтхЭг маягийн саалт 2. тЭврЭлт ба алгуур  
 хөдөлгөөн

6. Эрхий хуруун даралт

3. Эрхий хуруун дЭЭр Эрхий  
 хурууг 

4. хөлийн хурууг бөмбөрүүлЭх

5. хөлийн хуруу ба хөлийн  
 өсгийн доогуур

хөл ба гар

Эхлэхдээ хүүхдийнхээ хөлд гараараа хүрч мэндчилнэ.
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7. хөлний дЭЭр 8. Шагайн тойрог

12. нЭгтгЭлт

9. Швед маягийн саалт 10. өнхрүүлЭх 

11. өгзөгний амраалт

Өгзөгнөөс хөл рүү шүүрдэх маягийн хөдөлгөөнийг 
хоёр гараараа хийх.
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ходоод 

“chamdaa aa a” “хайртай айайай”

2. усан дамар 

3. усан дамар 

1. амарч буй гар 

4. Эрхий хуруунаас хажуу  
 тал руу 

5. нар сар

7. алхалт

6. би чамд хайртай

“Би и и и и”
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Цээж 

Цээжнээс эхлүүлэн гэдсэн дээгүүр нь хөл хүртэл 
хоёр гараараа шудрах.

2. дЭлгЭЭтЭй ном 

4. нЭгтгЭлт

1. амарч буй гар

3. ЭрвЭЭхЭй 
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2. Cуган дахь зогсолт

3. ЭнЭтхЭг Cаалт

6. гарын дЭЭр

1. амарч буй гар 

4. тЭврЭлт ба алгуур  
 хөдөлгөөн

5. гарын алга ба хуруунуудад  
 иллЭг хийх

гар ба хөл 
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8. Швед саалт 7. бугуйн тойрог 

9. бөмбөрүүлЭх 10. нЭгтгЭлт

Хүүхдийн мөрнөөс эхлэн цээж, гэдэс, гуя, хөлийг 
ганц шудралтаар бүх биеийг хамрах.
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1. дЭлгЭЭстЭй ном 

3. хамрын яс руу болон  
 Шанаан доогуур 

2. нүдЭЭ амраа 

6. чих, хүзүү болон Эрүү  
 бүхЭлдЭЭ

5. Эрүүг амраaх 

4a. дЭЭд уруулан дЭЭгүүр 
  инЭЭмсЭглЭх 

4b. хөмхий доогуур  
  инЭЭмсЭглЭх

нүүр 
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нуруу 

2. арагШ ба урагШ 

3. ШүүрдЭлт а. хЭсЭг

6. самналт

1. амарч буй гар 

4. ШүүрдЭлт б. хЭсЭг

5. нурууны тойрог иллЭг
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хөнгөн хөдөлгөөнүүд

Эдгээр хөдөлгөөнүүд нь хүүхдийн гар, хөлийг аядуухан тэнийлгэж ходоод, хэвлий болон нурууны дагуу 
иллэг хийнэ. 

Aядуухан байж аялгуу болон тоглоомтой хоршуулж хөгжилтэй байгаарай.

3. Хөлийг зөрүүлэх
 Хөлнүүдийг гэдсэн дээгүүр нь гурван удаа 

солбилцуулан дээр, доор нь оруулан 
зөрүүлнэ. 

 Дараа нь хөлнүүдийг нь өөрийнхөө чигт 
тэнийлгэнэ.

4. Дээш ба доош
 Өвдгүүдийг гэдэсний чигт хамт түлхээд дараа 

нь тэнийлгэнэ. Хэрэв хүүхэд хөлөө нугалж, 
тэнийлгэхээс татгалзаад байвал бага зэрэг 
хөгжөөгөөд амраа. Хэд хэдэн удаа давтана.

5. Дугуй унах
 Өвдгүүдийг нэг нэгээр ээлжлэн гэдэсний 

чиглэлд түлхээд амраахын сулхан шидлэнэ. 

 Хэмнэл нь: түлхээд-түлхээд-түлхээд- 
тэгшлээд. Давтана.

1. Гарыг зөрүүлэх
 Хүүхдийн хоёр гарыг цээжин дээгүүр нь 

сөөлжүүлэн дээгүүр, доогуур нь оруулан 
гурван удаа зөрүүл. Дараа нь гарнуудыг 
алдлан тэнийлгэнэ.

 Хэмнэл нь: зөрүүлээд - зөрүүлээд -зөрүүлээд- 
дэлгэ. Давт. 

2. Гар ба хөлийг зөрүүлэх
 Нэг гарыг бугуйнаас эсрэг талын хөлийг 

шагайнаас нь барь. Гарыг алгуур цээжин 
тушаа, хөлийг мөрний чигт (өвдгийг нугална) 
хөл, гарыг зөрүүлэхэд гар нь хөлний гадна 
талд байх бөгөөд дараа нь дахин зөрүүлэхэд 
тухайн гар нь тухайн хөлнийхөө доогуур байх 
бөгөөд дараа нь тухайн гарыг дахин тухайн 
хөл дээгүүр зөрүүлнэ. Одоо эсрэг чиглэлд 
тухайн гар, хөлийг тэнийлгэнэ.

 Хэмнэл нь: зөрүүлээд- зөрүүлээд- зөрүүлээд- 
дэлгэ. Эсрэг хөл, гарт мөн давтана.
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Гэдэсний колик ба хийг арилгах иллэг

Энэхүү иллэгийг гэдэс өвдөх, хий дүүрэх, өтгөн хатах эсвэл коликийн үед хэрэглэж болно. Уг цуврал 
хөдөлгөөнийг өдөрт 2-3 удаа 3 удаа давтана. Наанадаж 2 долоо хоногийн турш хийнэ. Зарим 
орлуулах аргад Амарч буй гар, Тайвшруулах хүрэлт, Гараар ороож тэврэх зэрэг орно.

Нар ба сар

1. Амрах гар
 Тайвшрахын тулд хэдэн гүн амьсгал авна. 

Хүүхдийн гэдсэн дээр гараа тавина.

2. Усан дамар Хэсэг А
 Гар тус бүрээр 6 удаа хийнэ. Цээжнээс хөл 

рүү хөдөлгөөнийг хийхдээ гараа ээлжлэн 
хийнэ.

3. Өвдөг дээшээ
 Өвдгүүдийг хамтад нь гэдэсний чигт зөөлөн 

түлхэнэ. Удаанаар 6 хүртэл тоолж барина. 

4. Хүрэлцэх тайвшруулалт
 Дуу хоолой, гар, хэмнэлтэйгээр бүүвэйлэх, 

зөөлөн товших бага зэрэг цогиулах зэргийг 
ашиглан хүүхдийг тайвшруулна. 

5. Нар ба сар
 6 удаа хийнэ. Нэг гараараа цагийн зүүний 

дагуу бутэн тойрог зурна. Нөгөө гараараа 
цагийн зүүний дагуу хагас тойрог (цагийн 
зүү ойролцоогоор 10-аас 5 цагийг зааж 
байгаагаар) хийнэ.

6. Өвдөг дээшээ
 Өвдгүүдийг хамтад нь гэдэсний чигт зөөлөн 

түлхэнэ. Удаанаар 6 хүртэл тоолж барина. 

7. Хүрэлцэх тайвшруулалт
 Дуу хоолой, гар, хэмнэлтэйгээр бүүвэйлэх, 

зөөлөн алгадах бага зэрэг цогиулах зэргийг 
ашиглан хүүхдийг тайвшруулна. 

Усан дамар Хэсэг А
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сэрэх төлөв

зан байдлын төлөв
Эцэг эхийн хувьд та хүүхдийнхээ унтах ба сэрэх төлөвийг зохицуулахад нь туслах чухал үүрэгтэй. Хүүхэд 
тань өcөх тусам эдгээр төлөвүүдэд шилжихдээ илүү дадамгай болно. Хүүхдийн тань эргэн тойрны орчин 
нь хүүхдийн өөрийн зохицолд мөн нөлөөлнө. Зарим хүүхдэд уг төлөвүүдийг дамжихдаа төдийлөн бусдын 
тусламж хэрэггүй байхад заримд нь илүү туслалцаа хэрэгтэй байдаг. 

нойрсох төлөв 

Шилжилтийн төлөв 
НОйрмОГ
• Нүдээ тас аньсан, эсвэл зовхи чичивхийлсэн, 

цочсон байдалтай байж болно
•  Биеийн идэвх ба амьсгалалт харилцан 

адилгүй
•  Гунганаж болно
•  Хариу хандалт хоцронгуй

Энэхүү төлөвт хүүхэд өөрөө буцаж нойрсох 
эсвэл сэрэх гэж оролддог.

ТАйвАН ДОХиО
• Нүд соргог, хариу хандалттай
• Анхаарал төвлөрсөн, орчинтой харьцсан
• Тайван ба намуун хөдөлгөөнтэй
• Жигд амьсгаатай
• Сониучирхах ба анхаарал төвлөрнө
• Энэхүү тайван байдлаа хадгалахын тулд 

өдөөгч нөхцөл байдлаас зайлсхийнэ

Хүүхэд энэхүү төлөвдөө хамгийн сайн хариу 
хандаж ба суралцдаг. Энэ үед иллэг нэн 
тохиримжтой цаг юм.

иДЭвХТЭй СЭрГЭГ/ЦУХАлДУУ
• Биеийн хөдөлгөөн боломжийн
• Амьсгалалт харилцан адилгүй
• Гонгинонгуй
• Анхаарал хандуулах болон төвлөрүүлэхдээ 

тааруу

Энэхүү төлөв нь ихэвчлэн сэрсэний дараа 
болдог бөгөөд хэт хөөрөл, уйдалтын шинж 
эсвэл өөр төрлийн төлөвт шилжих хэрэгцээг 
илтгэдэг байж болно. Хүүхдийг анхаарвал 
дахин тайван төлөвт шилжихэд нь туслана.

УйлАХ 
• Биеийн хөдөлгөөн их
•  Эрчим бас дууны өнгө нь уйлалтын цаад 

шалтгааныг илтгэнэ
•  Нүүрээ мушилзуулна, ихэнхдээ нүдээ 

аниастай
•  Арьсны өнгө хувирч ажиглагдаж магадгүй

Энэ төлөв нь хүүхдийнхээ хэрэгцээ  
шаардлагыг олж ямар нэгэн зүйлийг зогсоох 
эсвэл өөрчлөхөд анхаарлаа хандуулахыг 
шаардана.

ГүН НОйр ( ТАйвАН НОйр ) 
• Хүүхэд удаан, гүн, тогтмол амьсгална. 
•  Нүд аниастай байхдаа гүйлгэнэхгүй  

( НХХ-гүй нойр )
•  Ерөнхийдөө хөдөлгөөнгүй
•  Биеийн үйл ажиллагааны түвшин доогуур 

бөгөөд хаяа хөдлөх эсвэл цочино

Хүүхэд тань өсөж бойжихдоо энэхүү төлөвийг 
хэрэглэдэг. 

ХӨНГӨН НОйр ( иДЭвХТЭй НОйр ) 
• Амьсгалалт хурдавтар, илүү тогтворгүй 

эсвэл өнгөцхөн байна
•  Аньсган дор нүдний хөдөлгөөн хурдан байна
•  Хааяа нүдээ хоромхон зуур нээнэ
•  үе үе үнэгчлэх, эвшээх, хөхөх хөдөлгөөн 

хийнэ
•  Хааяа цочих,татвас хийх хөдөлгөөн хийнэ

Энэхүү төлөвт хүүхдийн тархи маш идэвхтэй 
бөгөөд үзэж харсан зүйл, мэдээллийг 
завгүйгээр хадгалж байдаг.
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тос 

Эрдсийн бас cинтетик тос 
Эрдсийн тосыг газрын тосноос гаргадаг байхад 
cинтетик тосыг лаборторид гаргаж авдаг.

нялхасын иллэгт хэрэглэхэд гарах 
зарим сул тал 
• Хүүхдийн арьсыг гулгамтгай болгодог учраас 

хүүхэдтэй харьцахад их болгоомж шаардах 
болдог. 

•  Дараа нь хүүхдийг хувцаслахад арьс нь 
тосорхог байдаг. 

•  ихэнх эрдсийн болон cинтетик тос нь нэмэлт 
үнэр оруулсан байдаг нь мэдрэг байдлыг 
нэмэгдүүлдэг. 

•  Эрдсийн болон cинтетик тос нь шим тэжээл 
өгдөггүй. 

Эссинциаль тос 
Олон улсын Нялхасын иллэгийн Холбооноос 
хүүхдэд иллэг хийхэд эссенциаль тосыг 
хэрэглэхээс зайлсхийхийг зөвлөдөг. 

ургамлын тос
Олон Улсын Нялхасын иллэгийн Холбоо нь 
хүүхдийн иллэгэнд маш дээд зэргийн чанартай 
(байгалийн гаралтайг илүүд үзнэ), үнэртэнгүй, 
хүйтэн аргаар дарсан ургамлын тосыг санал 
болгодог. Хүйтэн аргаар дарсан тос нь жимс, 
хүнсний ногоо, самар, үрийг бага хэмд механик 
аргаар боловсруулсан юм.

нялхасын иллэгт хэрэглэхийн зарим 
ач тус
•  Амин дэм, эрдэс бодис зэрэг ашигтай 

найрлага агуулдаг. 

•  үнэртэн нэмээгүй байдаг нь хүүхэд болон эцэг 
эхийн төрөлх үнэрийг сааруулахгүй байдаг 
(дотносолтын чухал бүрэлдэхүүн).

•  Хүнсэнд хэрэглэдэг учраас биед шимэгддэг. 

•  Aрьсыг тэжээдэг. 

нялхасын иллэгт хэрэглэхэд гарах 
зарим сул талууд
• Тухайн тос нь удахаараа исэлдэж хуршдаг.

үүнийг үнэрээр нь мэдэж болох учраас 
иллэгийн өмнө тосыг үнэрлэ. 

•  Ургац хураалт болон боловсруулалтын аргаас 
хамаарч чанар нь харилцан адилгүй байна.

санал ба зөвөлгөө
• Бараан саванд хуурай, харанхуй нөхцөлд 

хадгалбал дээр. 

•  Арьс нь шалбарсан, үрэвссэн, экземтэй 
байвал уг газруудад тос хүргэхээс 
зайлсхийнэa.

Тоснуудын хэрэглээ нь ээдрээтэй сэдэв бөгөөд цаашдын судалгаа хэрэгтэй. Ямар төрлийн тос хэрэглэх 
нь соёл, гэр бүлийн уламжлал, арьсны төрөл, олдоц, үнэ өртөг гэх зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг. 
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өcөж байгаа хүүхдийн хувьд санах зүйл

идэвхтэй мөлхөгч
•  Зан авирын төлөвүүдийг бодолцож хамгийн тохиромжтой үеийг харгалз ( тайван сэргэг үе илүү ).
•  Хүүхдийн хамгийн дуртай биеийн хэсэгт иллэг хий. 
•  Дуу эсвэл богино хэллэг ашигла.
•  Иллэгийг хүүхдийн байрлалд тохируулан хий.
•  Хүүхдэд үйл явцыг танил байлгахын тулд өвөр дээрэ суулга.
•  Иллэгийг зугаатай, хөгжилтэй байлгаж болно.
• Зөөлөн тоглоом болон даавуун ном зэрэг нь анхаарлыг дэмжихэд ашигла.
• Усанд оруулж байхдаа иллэгийг хийж болно.

балчир насныхан
•  Хүүхдийг унтахаас өмнө тайвшруулах хөдөлгөөнүүдийг хэрэглэ.
•  ‘Нялхсын иллэг ’ гэдэг нэршлийг ‘ том охин/хөвгүүний иллэг’ гэж өөрчил.
•  Хүүхэд зарим хэсэгтээ гар хүргэх дургүй байж болохыг анзаар.
•  Дуу, богино мөрт, тоглоомыг иллэгийн үед ашигла.
•  “ Үгүй “ гэсэн хэвшмэл хариултаас зайлсхийхийн тулд аль хэсэгтээ иллэг хийлгэхийг нь санал  

болгон асууна.

сургуулийн өмнөх насныхан
•  Үлгэр ярьж мөн тэдний төсөөллийг нь ашигла.
•  ‘Aврага иллэг’.
• Дуу дуулах эсвэл хэмнэл ашигла.
•  Хүүхдээсээ аль хэсэгтээ иллэг хийлгэхийг нь сонгуул

сургуулийн насныхан
•  Иллэг хийж байх зуур хүүхдээрээ үлгэр яриул.
•  Урт хөл, гаранд иллэгний хөдөлгөөнийг тохируулан өөрчилж болно.
•  Сонирхол хоббитой нь уялдуул.

өсвөрийнхөн
•  Даруу байдлыг нь хүндэл.
•  Иллэгийн үеэр хүүхэд өөрөө сонсох хөгжмөө сонгог.
•  Kино үзэх зуур нь гарын алга, хөлийн тавхайны иллэгийг хийж болно.
•  Mөрний иллэгийг гэрийн даалгаврын завсарлах зуур хийж болно.
•  Бодол санааг нь хуваалцахын тулд нээлттэй асуулт асуу.
•  Өөртөө итгэх итгэлийг нь батжуулахад туслахын тулд эерэг нааштай зүйлийг хэлж өг.

Ямагт зөвшөөрөл асуухаа сана.
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нялхсыг сонсохуй

Нялхсыг сонсохуй гэсэн нийтлэлдээ вимала 
мкКлурэ бичихдээ:

‘Tаньд саяхан нэгэн төвөгтөи зүйл тохиолдож, 
та гүн цочролд орсон байна гэж төсөөл дөө. Та 
нулимсан дунд умбаж, тайвширч ч, анхаарлаа 
төвлөрүүлж ч чадахгүй байдалд орж хань ижил 
эсвэл найз нөхөд рүүгээ тусламж эрэн очно. Та 
тохиолдсон зүйлээ болон таньд ямар санагдаж 
буйгаа ярина.

Таныг өрөвдөх зуураа найз чинь” за яах вэ 
одоо? Бүү санаа зов. Битгий уйл. Чамайг 
уйлахаар надад хэцүү байна. Зүгээр ээ, инээ 
л дээ одоо. Ямар нэгэн юм идэх үү? магадгүй 
эмчид хандах уу?” гэж хэлэхэд нь та нулимсаа 
арчаад найзыгаа эвгүй байдалд оруулахгүйг 
хичээнэ. Учир нь найз чинь чамайг уг бодит 
байдалд байгаагаар чинь хүлээж авч чадахгүй 
байгаагаа илэрхийлсэн. Одоо мөн ижил нөхцөл 
байдалд өөр нэг найздаа та тохиолдсон зүйлээ 
болон таньд ямар санагдаж буйгаа ярихад найз 
чинь нүд рүү чинь хараад дөхөж суугаад гарыг 
чинь бариад “ Би чамайг ойлгоно оо. Бүгдийг 
нь ярь даа. Чамд үнэхээр хэцүү байгааг харж 
байна аа. Чамд хайртайг минь мэдээсэй гэж би 
бодож байна. Энэ байдлыг даван туулахад би 
чамтай хамт байна шүү.”

Tэрээр чамайг тэврэн авахад чи түүний энгэрт 
наалдан сэтгэлээ онгойтол уйлж тайвширна. 
Чи хааяа амандаа бувтнахад найз чинь “ Ярь 
ярь сайн ярь. Дараа нь яасан? Тэр үед чамд 
маш хэцүү байсан байж таарна “ гэх зэргээр 
сэтгэлийг чинь ойлгохыг хичээнэ. Энэ үед 
чамд түүний тус үнэхээр мэдэгдэж энэхүү 
итгэл найдвар нь чамайг ачаагаа хөнгөлж 
хэвийн байдалдаа ороход туслана. Та тэрхүү 
найзтайгаа улам дотно болж тэрээр чамтай 
хамт байгаадаа найз чинь ч сэтгэл хангалуун 
болж та хоёр цаашдаа сайхан нөхөрлөcөөр 
байх болно.’

Aливаа нялх хүүхэд бие махбодийн шалтгаанаар 
уйлахад уг уйлалтын талаар арга хэмжээ 
идэвхийлэн авах хэрэгтэй. Тухайн уйлалт нь 
сэтгэл хөдлөлийн шалтгаантай байвал энэ талаар 
өөр өөр арга зам бий. вимала өөрийн нийтлэлдээ 
хэд хэдэн аргуудын нэг болох гурван- алхамт үйл 
явцыг санал болгосон байна. 

 1.  Урт, алгуур, гүн амьсгалаад тайвшир.
 2.  Бүх бодол санаанаасаа чөлөөлөгд.
 3.  Хүүхэдтэйгээ холбогд болж өгвөл нүд нүд 

рүү гээ ширт.

Хэрэв хүүхэд нүднээс дөлж байвал гараа 
хүүхдийн бие дээр зөөлөн бөгөөд тогтуунаар 
тавиад түүнийг сонсож ойлгохыг хүсч байгаагаа 
хэлж хүүхэдтэйгээ харилцаа үүсгэ.

Хүүхэдтэйгээ хамт байж тайвширч, түүний биеийн 
хэлийг ажиглаж хүлээж авахыг эрмэлзэх хэрэгтэй. 
Хүүхдийнхээ ам болон нүдийг ажигла. Хүүхэд 
тань сэтгэл нь ханасан байдалтай болж ирэхэд 
нь бүүвэйлэх, тэвэрч явах, нурууг нь товших 
зэргээр тухтай байдал үзүүлснээр хүүхэд дахин 
хэвийн байдалд орно. Өөрийгөө ойлгуулсан гэдгээ 
мэдэрсэн хүүхэд дараа нь илүү гүн нойрсож илүү 
итгэлтэй болдог.

Бид хүүхдээ үнэхээр соснсож чадвал тэдний 
физиологийн бүхий л хэрэгцээг хангаж өгдөг. 
үүний цаад санаа нь “ Чи бол хүндлүүштэй. Чи 
бол байгаагаараа л үнэ цэнэтэй.” гэдэг юм. Тухайн 
хүүхэд хүлээн зөвшөөрөгдөж, итгэлтэй болж, энэ 
дэлхийд нэгэн байр суурьтайгаа мэдрэх болно. 
Түүнчлэн хүүхдийн мэдрэхүйн рецепторууд нь уг 
санааг ойлгож бүхий л бие нь амарч тайвширдаг. 
вимала төгсгөлд нь “ Энэ хүүхдийн зүрхний 
ховилууд нь дүүрч тэрээр өсч том болохдоо 
хайраа бусдад харамгүй өгөх гэж хичээх болно. 
Тэр үүнийг яаж хийх билээ? Түүнд үзүүлсэн өнөөх 
үлгэр дуурайлыг дагаснаар. Өөрийнх нь төлөө 
анхаарал халамж үзүүлж ирсэн тэр хүмүүсийн 
арга замаар бусдын төлөө зогсох болно. Юутай 
аятайхан, эрүүл уламжлал вэ?”


