
ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН 
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ

Хүүхдүүд ээ! Хүний амьдрал арвин баялаг 
тул аз жаргалтай болон хүнд хэцүү үе хэн 
бүхэнд тохиолддог. Хэцүү зүйл тулгарах үед 
хүний сэтгэл санаа түгших, сандрах, айх 

зэргээр  хүчтэй хөдөлдөг. Энэ үед  хүүхдүүд 
та бүхэн өөрсдийн нас, зан чанар, хувийн 

онцлог ялгаатай байдлаасаа шалтгаалан янз 
бүрээр бодол мэдрэмжээ илэрхийлдэг.

 » Толгой өвдөх
 » Амархан ядрах
 » Зүрх хурдан цохилох
 » Тайван бус байх
 » Нойр хүрэхгүй байх
 » Хоолонд дургүй болох
 » Хүнтэй ярихыг хүсэхгүй байх
 » Сэтгэл түгших
 » Хичээлээ хийх дургүй болох 
 » Бүх зүйлд өөрөө буруутай мэт санагдах
 » Дахиад ямар нэгэн муу зүйл тохиолдох гээд 

байгаа юм шиг санагдах

СЭТГЭЛ ЗОВСОН ҮЕД ДАРААХ ШИНЖЙ ТЭМДЭГҮҮД ИЛЭРДЭГ

Сэтгэлийн зовуурийг хадгалж биш 

харилцаж даваарай

Та бүхэн сэтгэлийн зовуурийг 

давахаар их хүчтэй шүү дээ. 

 » Хоол сайн идэх, сайн унтаж, биеийн тамирын 
дасгал хийх, найз,нөхөдтэйгээ  тоглох нь эрч 
хүч өгч тайтгаруулдаг. 

 » Хөгжим сонсон найз нартайгаа хамтдаа 
дуулаарай.  Дуулах дуртай дуугаа аль 
болох хүчтэй, тод, чангаар дуулсанаар 
сэтгэл доторх гуниг, зовууриа гадагшлуулан, 
тайвшрахад туслана. 

 » Бусдад туслан, тэдний төлөө санаа тавьж 
хамтран ажиллаарай. Бие биедээ анхаарал 
халамж тавих нь аливаа гамшгийг даван 
туулахад сэтгэлийн дэм болдог хамгийн 
чухал зүйлийн нэг юм шүү

 » Ихэнхи хүүхдүүд зураг зурах дуртай байдаг. 
Зураг зурсанаар өөрийн үгээр илэрхийлж 
хэлж чадахгүй байгаа зүйлсээ зургаар 
илэрхийлэх боломжийг олгодог. 

ХЭРЭВ ЧАМД ДЭЭРХ ШИНЖ ТЭМД ИЛЭРВЭЛ САНАА ЗОВОХ ХЭРЭГГҮЙ. 

СЭТГЭЛИЙН ЗОВУУРИА АРИЛГАХЫН ТУЛД ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ХИЙГЭЭРЭЙ.

 » Эцэг эх, гэр бүлийнхэн, нийгмийн ажилтан эсвэл 
багштайгаа чин сэтгэлээсээ ярилцах  

 » Дуртай зүйлээ хийх, тухайлбал ном унших, хөгжим 
сонсох, дуулах, зурах гэх мэт

 » Найз нөхөдтэйгээ хамт цагийг өнгөрөөх, тэдэнтэй 
ярилцах

 » Гэр бүлийнхэн болон найз нөхөдтэйгээ ямар нэгэн 
хөгжилтэй зүйл хийх нь ганцаардмал байдлаас гарч 
өөрийгөө илэрхийлэх, бусдыг ойлгох боломжийг 
олгодог.

ХҮНД ХЭЦҮҮ ЗҮЙЛ ТА БҮХНИЙ ИРЭЭДҮЙ, ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙГ НУРААЖ ЧАДАХГҮЙ.
СУРЧ БОЛОВСРОХОО ТАСАЛДУУЛАЛГҮЙ, 

БОЛООД ӨНГӨРӨХ БЭРХШЭЭЛИЙГ ДАВАХ ХҮЧ ТА НАРТ БИЙ.


