“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ЦЭЦЭРЛЭГ” төсөл
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ				

2012 оны 3-р сар № 1

“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төсөл (2011-2014)

Төслийн зорилго:
Зорилтот цэцэрлэгүүдэд хүүхэд эрүүл, аюулгүй, сурч
хөгжих таатай орчныг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх
замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд халамж,
хамгаалал, боловсролын чанартай үйлчилгээ үзүүлэх
Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн загварыг хөгжүүлэх
Яагаад бид Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг төслийг хэрэгжүүлэх
болсон бэ? Учир нь олон олон цэцэрлэг хүүхдэд ээлтэй
бус байна. Яагаад тэр вэ? Учир нь цэцэрлэгүүд багшид
ээлтэй бус байна гэх дүгнэлтэд бид хүрсэн юм.
Нэг дор 50 хүүхэдтэй ажиллана гэдэг ямар байх вэ?
Өдрийн турш ийм олон хүүхэдтэй харьцаж, хичээл зааж,
хүмүүжүүлж, асран хамгаална гэдэг амар байх уу?
Цэцэрлэгийнхээ бусад ажилтнуудаас тус дэм авч
чадахгүй бол өдөр тутмын энэ нүсэр ачааллыг яаж
дийлэх вэ?

Төслийн зорилтууд:
1) Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн хүний нөөцийн чадавхийг
бэхжүүлэх тогтвортой тогтолцоог бий болгох
2) Бага насны хүүхдийн боловсрол, хөгжилд эцэг
эхчүүдийн мэдлэг, оролцоог сайжруулах
3) Цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй орчныг бий болгоход
техникийн туслалцаа үзүүлэх

Хичээл сургалтанд хамрагдах бололцоо,
боломж
дутмаг бол хүүхдэд чанартай үйлчилгээ үзүүлэх
мэргэжлийн ур чадвараа хэрхэн дээшлүүлэх билээ?

4) Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн үзэл санаа болон
төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах.

Эцэг эхийн туслалцаа дэмжлэг байхгүй бол цэцэрлэгийн
хэдэн цаг хүүхдийн хөгжилд хэр нэмэртэй байх бол?

Төсөлд хамрагдаж буй цэцэрлэгүүд:

Багш хүн өөрөө стресстэй байвал хүүхдэд ээлтэй
хандаж чадна гэж үү?
Ийм учраас бид “багш болон хүүхдэд ээлтэй”цэцэрлэгийг
бий болгох багш нарт туслахыг эрмэлзэн ажиллаж
байна.

•
•
•
•

БЗД:
ХУД:
ЧД:
СХД:

6, 82, 128, 147-р цэцэрлэгүүд
29, 41, 46, 121-р цэцэрлэгүүд
4, 70, 83, 124-р цэцэрлэгүүд
81, 91, 104, 163-р цэцэрлэгүүд

Төслийн баг:
Такако Шибата
Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн
Японы төслүүд хариуцсан менежер

Такако Шибата
А.Отгончимэг
Ч.Пүрэв-Очир
Э.Дуламсүрэн
С.Өлзийсайхан

Төслийн менежер
Төслийн зохицуулагч
Стратеги, сургалтын арга зүй
Хамтын ажиллагаа, сургалт
Олон нийтийн оролцоо

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧООН
• 2011-8-23. Японы элчин сайдын яаманд Япон улсын
Засгийн газрын төлөөлөл, Японы Хүүхдийн Ивээх
Сангийн төлөөлөл гэрээг үзэглэснээр Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэг төсөл албан ёсоор эхлэв.
• 2011-9-03.
Төсөлд
хамтран
ажиллах
төрийн
байгууллагуудын багийг бүрдүүлэв. Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэгийн стратеги боловсруулах энэ багт БСШУЯ,
НБГ, Чингэлтэй, Хан-Уул, Баянзүрх, Сонгинохайрхан
дүүргийн Боловсролын хэлтсүүд, МХЕГ, НМХГ, Сургуулийн
өмнөх боловсролын сургууль зэрэг байгууллагын 22
мэргэжилтэн ажиллаж байна.
• 2011 оны 9 сар. Төсөлд хамрагдах цэцэрлэгүүдийг
сонгох ажил эхлэв. Эхний жил зорилтот 4 дүүргээс тус
бүртээ тойрог бүсийг төлөөлөх, 150-аас дээш хүүхэдтэй
16 цэцэрлэгийг сонгов.
• 2011 оны 9 сар. СӨБС-ийн мэргэжлийн багш нартай
хамтран тус сургуулиас цэцэрлэгийн багш нарын
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад ашиглаж байгаа
сургалтын хөтөлбөрүүдийн нөхцөл байдалд үнэлгээ өгөх,
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын тогтолцоог сайжруулах
хэрэгцээг тодорхойлох,төслийн хүрээнд хамтран ажиллах
чиглэл, үйл ажиллагааг тодорхойлох ЯХИС, СӨБС-ийн
хамтарсан уулзалт, семинарыг зохион байгуулав.
• 2011 оны 10 сарын 4-7. Төслийг танилцуулах, төсөл
эхлэхэд цэцэрлэгүүд ямар түвшинд байгааг харуулах
үнэлгээний уулзалтыг дүүрэг тус бүр дээр зохион
байгуулав. Цэцэрлэг бүрээс багш, удирдлага, эмч, эцэг
эх 7 хүний төлөөлөл оролцсон эдгээр уулзалтдад НБГ,
дүүргүүдийн Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд мөн
санал бодлоо хуваалцав.
• 2011 оны 10 сар. Төслийн гарааны нөхцөл байдлыг
үнэлэх судлаачдын багийг сонгон шалгаруулж, 16
цэцэрлэгт нөхцөл байдлын үнэлгээ хийв. Судалгааны
дүнг 2011 оны 12 сард цэцэрлэгүүд болон хэвлэл
мэдээллийнхэнд танилцуулав.
• 2011 оны 11 сараас цэцэрлэгүүд тухайн сарыг ямар
нэгэн тэмдэглэлт аяны сар болгон зарлаж кампанит
ажил явуулдаг болов. Тухайлбал, 11 дүгээр сарыг
Мэндчилгээний сар, 12 дугаар сарыг Өөрчлөлтийг
өөрөөсөө, 1 дүгээр сарыг Талархалын сар, 2 дугаар
сарын үйл ажиллагааг Монгол бахархал сэдвийн
хүрээнд явууллаа.
• 2011 оны 11 сар. Төслийн гол зорилтуудын нэг болох
давтан сургалтын модуль боловсруулах ажил эхлэв.

Цэцэрлэгийн удирдлага, багш, туслах багш, эмчийг
давтан сургах; багш, эцэг эхийг хүмүүжлийн эерэг аргад
суралцуулах; эцэг эхийн зөвлөлийг зохион байгуулах
зэрэг сургалтын 7 модуль боловсруулах багуудыг сонгон
шалгаруулав. Энэ зөвлөх багуудад МУБИС-ийн СӨБС,
Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг ТББ, Бага
насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төв ТББ,Инсайт төвийн
мэргэжилтнүүд сонгогдон ажиллаж байна. Сургалтын
модулийн эхний хувилбарууд бэлэн болж, санал авах
уулзалтууд зохион байгуулагдлаа.
• 2011оны 12 сар. Төслийн танилцуулга 500 ш,
сурталчилгааны хуанли 1000ш хэвлүүлж төсөлд
хамрагдаж
буй
дүүрэг, цэцэрлэгүүд, хамтрагч
байгууллагуудад түгээв.
2011 оны 12 сар. Глоб Интернэшнл ТББ-тай
хамтран Төслийн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн
байгууллагуудад сурталчлав. 25 сэтгүүлч оролцсон
уулзалтын үр дүнд интернэтийн 2 сайт, 5 сонинд мэдээ
гарч, 2 радио, 2 телевиз бүрэн хэмжээний нэвтрүүлгүүд
бэлтгэж цацав.
• 2011 оны 11-12 сар. НМХГ-ын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн
баг Цэцэрлэгийн хяналтын гарын авлага боловсруулж,
боловсрол, эрүүл ахуйн хяналтын байцаагч нараас
санал авч засан сайжруулав.
• 2012 оны 2 сар. Цэцэрлэгийн хяналтын гарын авлагыг
танилцуулах сургалт зохион байгуулагдаж НМХГ-ын 14
байцаагч оролцов.
• 2012 оны 2 сарын 8-10. Мөн тус гарын авлагыг
танилцуулах сургалт цэцэрлэг тус бүр дээр явагдав.
Мэргэжлийн хяналтын газраас зөвлөгөө өгөх хэлбэрээр
анх удаа зохион байгуулсан энэ сургалтыг боловсролын
болон эрүүл ахуйн 10 байцаагч удирдан явуулж,
цэцэрлэгүүдээс 160 ажилтан хамрагдав.
• 2012 оны 2 сар. Хүмүүжлийн эерэг арга, Эцэг эхийн
оролцоо,Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн удирдлагын талаарх
сургалтын туршилт уулзалтуудыг зохион байгуулж багш
нар болон эцэг эхчүүдийн саналыг авлаа.
• 2012 оны 2 сар. Төсөлд хамрагдаж буй цэцэрлэгүүдэд
багш, эцэг эхийн боловсролыг дэмжих номын сан
тохижуулахад нийт 48 сая төгрөгийн санхүүжилт хийж
ширээ,сандал,номын тавиур, DVD тоглуулагч болон 148
нэр төрлийн ном хандивлалаа.

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
“Багш нар хүүхэдтэй
эерэг аргаар харилцах
арга зүй”
“Эцэг эхчүүдэд
хүмүүжлийн эерэг аргыг
заах нь”
Боловсруулсан: О.Мягмар доктор (PhD) , профессор
(МУБИС-ийн Сэтгэл судлалын тэнхим), Г.Бямбатогтох
(МУБИС-ийн Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим)
Цэцэрлэгийн багш нарт зориулсан, тус бүр 2 кредит
цагийн багтаамжтай эдгээр сургалтын агуулгад а)
Багш нар хүүхэдтэй эерэг аргаар ажиллах арга зүй; б)
Хүүхэдтэй зүй бусаар харилцахаас урьдчилан сэргийлэх;
в) Бага насны хүүхдийн хөгжлийг ойлгох; г) Хүүхдийн
хувийн онцлогийг харгалзах; д) Хүүхдэд ойлгомжтой
удирдамж заавар өгөх, асуудлыг хүмүүжлийн эерэг
аргаар шийдвэрлэх тухай сэдвүүд багтана.

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
“Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэгийн багшийн
арга зүй”
Боловсруулсан: МУБИС-ийн СӨБС-ийн захирал
Ж.Батдэлгэр ахлагчтай баг
Цэцэрлэгийн багш өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа
хэрэглэж болохуйц практик арга зүйг багтаасан
тус модуль нь 3 кредит цагийн багтаамжтай бөгөөд
агуулгын хувьд а) Хүүхэд бүрийг танин мэдэх, б) Хүүхдийн
хөгжилд нийцсэн орчныг бий болгох, в)Хүүхдийн онцлогт
нийцсэн үйл ажиллагааг төлөвлөх гэсэн 3 хэсгээс
бүрдэнэ.

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
“Эцэг эхтэй хамтран
ажиллах арга зүй”

Боловсруулсан: Х.Мөнхзул, Б.Пүрэвдолгор, Т.Энхсайхан
(Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төв ТББ)
Цэцэрлэгийн арга зүйч, багш нарт зориулсан ба
цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн
оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн энэ сургалтын модуль
нь 2 кредит цагийн багтаамжтай. Агуулга нь а) Эцэг
эхийн оролцоо, эцэг эхийг идэвхжүүлэх арга зүй; б)
Эцэг эхийн зөвлөл зохион байгуулах арга зүй, үйл
ажиллагааны тухай гэсэн 2 бүлэг сэдвээс бүрдэнэ.

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУСЛАХ
БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
“Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэгийн туслах
багшийн арга зүй”
Боловсруулсан: МУБИС-ийн СӨБС-ийн багш Д.Туяа
ахлагчтай баг
Цэцэрлэгийн туслах багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
тус модуль нь 3 кредит цагийн багтаамжтай байх
бөгөөд а) Туслах багш нарын ажлын эрх зүйн үндэс;
б) Хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэнд,
асран хамгааллын үйлчилгээ; в) Туслах багш сургалтын
үйл ажиллагаанд оролцох нь гэсэн агуулгатай байна.

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
УДИРДЛАГАД
ЗОРИУЛСАН
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
“Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэгийн менежмент”

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
ЭМЧИЙН МЭРГЭЖИЛ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
“Хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэгийн эмчийн арга
зүй”

Боловсруулсан: Боловсролын хамтын ажиллагааны
нийгэмлэг ТББ
Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын ур чадварыг сайжруулах,
хүүхдийн эрхэд суурилсан удирдлага, төлөвлөлт
менежмэнтийн арга барилыг хөгжүүлэх зорилготой тус
сургалтын модуль нь 3 сургалтын цагийн багтаамжтай.
Үүнд: а) Цэцэрлэгийн эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх
менежмэнт, б) Цэцэрлэгийн хүүхдийн эрүүл мэнд,
асаргаа үйлчилгээг хангах, хяналт тавих ажлуудыг
зохион байгуулах, в) Эцэг эх, олон нийттэй ажиллах үйл
ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах гэсэн сэдвүүд
орж байна.

Боловсруулсан: МУБИС-ийн СӨБС-ийн багш
А.Оюунбилэг ахлагчтай баг
Цэцэрлэгийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх тус модуль нь
3 кредитийн сургалтын цагийн багтаамжтай бөгөөд а)
Бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, асаргаа, б) Сургуулийн
өмнөх насны хүүхдийн өсөлт хөгжил, эрүүл мэндэд
тавих хяналт үнэлгээ, в) Эцэг эх, гэр бүл, эрүүл мэндийн
байгууллагатай хамтран ажиллах гэсэн агуулгатай
байна.
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ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС

ÖÝÖÝÐËÝÃ¯¯ÄÈÉÍ ÍªÕÖªË ÁÀÉÄÀË ßÌÀÐ ÁÀÉÍÀ ÂÝ
Òºñëèéí çîðèëòîò öýöýðëýã¿¿äèéí íºõöºë áàéäëûí ñóäàëãààíààñ
Òóñ ñóäàëãààã òºñëèéí ãàðààíû íºõöëèéã ¿íýëýõ, òºñëèéí ÿâö, ýöñèéí ¿ð íºëººã õýìæèõ ñóóðü ¿ç¿¿ëýëòèéã áèé
áîëãîõ çîðèëãîîð 2011 îíû 9-11 ä¿ãýýð ñàðä õèéæ ã¿éöýòãýñýí þì.
Ñóäàëãààíä 16 öýöýðëýãýýñ íèéò 275 õ¿í õàìðàãäñàíààñ ýðõëýã÷, àðãà ç¿é÷ 30, áàãø 127, òóñëàõ áàãø 21, ýì÷
16, ýöýã ýõ/àñðàí õàìãààëàã÷ 81 áàéâ.
Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã Òºñëººñ òàâüæ áóé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòòýé õàðüöóóëñíààð äîîðõè õ¿ñíýãòýýñ ¿çíý ¿¿.
Төслийн шалгуур үзүүлэлт
Цэцэрлэгийн багшийн 70% нь хүүхдэд
ээлтэй цэцэрлэг, эерэг хүмүүжлийн арга
зүйн мэдлэгтэй болж, түүнийгээ практикт
ашигладаг болно.

Судалгааны үр дүнд гарсан суурь утга
Судалгаанд хамрагдсан цэцэрлэгийн багш нарын 13% нь хүүхдийн эерэг хүмүүжлийн арга
зүйн сургалтад хамрагдсан түүнийгээ ажилдаа хэрэглэх мэдлэг олж авсан гэж хариулсан
байна.

Туслах багшийн болон цэцэрлэгийн эмчийн
50% нь хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн талаар
ойлголттой болж, багш нартай хамтран эл
зарчмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд оролцоно.

Судалгаанд хамрагдсан туслах багш нарын 14% нь сертификатын сургалтад хамрагдсан
байна. Судалгаанд хамрагдсан ихэнх эмч нарын хувьд тусгайлан энэ талын сургалтанд
хамрагдаагүй байна. Бага насны хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэндийн талаар эмч, туслах багш
нарын ур чадвар дутагдалтай байгаа нь ангийн багшид хангалттай дэмжлэг үзүүлж чадахгүй,
улмаар үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх шалтгаан болж байна.

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 70% нь “хүүхдэд
ээлтэй цэцэрлэг”-ийн зарчмын талаар илүү
ойлголттой болсон байна.

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар “хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”-ийн талаар ерөнхий ойлголттой байгаа ч
энэ үзэл санааг хэрэгжүүлэх арга замын талаарх нэгдсэн ойлголт, чадвар хангалтгүй байна.

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд цэцэрлэгүүдэд эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, эцэг эх гэр
бүлийн ухамсартай оролцоо бий болгож хамтран ажиллах, хүүхдийн төлөө сайн багш, хамт
олныг бий болгох зорилготой байгууллагын нэгдмэл төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээний цогц
ойлголт, удирдлагын арга барил, чадварыг бэхжүүлэх шаардлагатай байгаа нь харагдаж
байна.
Судалгаанаас үзвэл орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын газраас хийгдэж буй хяналт
Улсын болон нийслэлийн мэргэжлийн
шалгалтууд холбогдох хууль, стандарт журмын дагуу явагдаж байгаа ч цэцэрлэг, хяналтын
хяналтын газрын байцаагчидтай хамтран
хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн үнэлгээний систем, байцаагчийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, тэдний мэргэжлийн зөвлөгөө туслалцааг
гарын авлага боловсруулж, үүнд нийцсэн
нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, орчныг “хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдал, эрх”-д
суурилсан үнэлгээний цогц систем боловсруулж хэрэгжүүлэх, цэцэрлэгүүдийн өөрийн
хамтын ажиллагаа, цэцэрлэгийн өөрийн
үнэлгээний чадавхийг сайжруулах туршлага хэрэгтэй байна.
үнэлгээний туршлагыг бий болгоно.
Эцэг эх, асран хамгаалагчдын 50% нь
Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн хувьд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо,
хүүхдийн эрх, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагын хүлээх хариуцлага хязгаарлагдмал, гагцхүү уламжлалт хэлбэр болох орчинг тохижуулах,
тодорхой ойлголттой болж, хүүхдийг
хуралд оролцох хэлбэрийн оролцоо зонхилж байна. Мөн дийлэнх эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ
хүмүүжүүлэх эерэг арга зүйг ашиглах хүсэл өсөлт хөгжил, эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг цэцэрлэг, багшаас түлхүү авахыг хүсдэг гэж
эрмэлзэлтэй болсон байна.
хариулжээ.
Судалгаанд оролцсон эцэг эхчүүдийн 54 % нь эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хааяа
Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийн 50% нь
эсвэл оролцож байгаагүй гэж хариулсан байв. Мөн эцэг эхчүүдийн дийлэнх нь багшаас
цэцэрлэгийн удирдлагад дуу хоолойгоо
хүүхдийнхээ талаарх мэдээллийг авдаг, тэдний зохион байгуулсан ажлуудад л ихэнхдээ
хүргэх замаар эерэг нөлөөллийг үзүүлнэ.
оролцдог гэж хариулжээ. Иймд ихэнх цэцэрлэгийн хувьд эцэг эх, гэр бүлийн гишүүдийн
оролцоог идэвхжүүлэх, тэдний сайн дурын хамтын ажиллагааг сайжруулах хэрэгтэй байна.
Зорилтод цэцэрлэгийн 50% -д хүүхдэд ээлтэй Судалгаанд хамрагдсан цэцэрлэгүүдийн багш нарт ажлын байрандаа мэргэжил дээшлүүлэх
орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн техник хэрэгсэл, нөхцөл боломжийг бий болгох, хүүхэд эрүүл, аюулгүй хөгжиж байх орчныг бий болгоход
тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.
дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна.
Цэцэрлэгийн 50% нь хүүхдэд ээлтэй
цэцэрлэгийн сайн засаглалыг практикт
хэрэгжүүлнэ.

Хүүхдийн хөгжилтэй ярианаас . . .
БИ ЦЭЦЭРЛЭГТЭЭ ИРЭХ ДУРТАЙ ЯАГААД ГЭВЭЛ...
ЧД-ийн 83-р цэцэрлэгээр орлоо. Л.Жавзансүрэн багштай
Ахлах бүлэг, Б.Сарангэрэл багштай Бэлтгэл Б бүлгийн 4-5
настнууд “Цэцэрлэгтээ ирэх дуртай юу? Юунд нь хамгийн
их дуртай вэ?” гэсэн асуултад ингэж хариуллаа.
• Цэцэрлэгтээ дуртай, багшдаа хайртай.
• Ангидаа ирээд олон, гоё тоглоомоороо тоглох дуртай.
• Би олон найзтай, найзуудтайгаа тоглодог.
• Том Агаагийн тоглоомонд л дуртай (тэр нь юу
болохыг асуухад хажуунаас нэгэн хүү тэр чинь машин
гэж нэлээн додигор заалаа)
• Би барбинд дуртай, манай гэрт барби байгаа.
• Зураг зурах, зургийн хичээлд дуртай.
• Хоол, шөлтэй хоолонд дуртай. Мантуу бас ... (бодоод
суучихав)
• Цэцэрлэгтээ барилгачин болж тоглодог.
• Гүйж, дасгал хийдэг.
• Тоо тоолдог.
• Хоолонд дуртай.
• Хичээлээ хийдэг.
• Эвлүүлдэг тоглоом гоё.
• Үлгэр яриулах дуртай.
• Дуу дуулдаг бас шүлэг уншдаг.
• Буддаг номонд дуртай, будах ёстой гоё. Хүн аалз,
жимс буддаг. Наадаг зураг бас гоё.
• Олон гоё хоол иддэг. Сүүтэй будаа, аарц, каш...
• Багшийгаа хичээл заахад дуртай.
• Шагайгаар бас тоглодог
• Зааланд бүжиглэдэг. Цасан охины платье, туфль бас
титэм байгаа. (бусад охид ч бас надад ч байгаа, ээж
ч авч өгсөн, аав ч надад өгсөн гээд өрсөлдөж гарав)
• Бас нэгэн охин ээж, аавдаа хайртай, бас туфльдээ
хайртай гэлээ.

Хүүхдийг Ивээх Сан / Япон
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Аризона төв, 4 давхар
Утас: +976-11-329371, Факс: +976-11-329361
Төв шуудан, Ш/Х 1023
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