
                                       Нэг өдрийн хөдөлгөөн 

Хамрах хүрээ  7-р анги  

Зорилго Нэг өдрийн нарны хөдөлгөөн ойлгох. 

Хэрэглэгдэхүүн цаасан хайрцаг, цаас, саваа, скоч, цавуу, хайч, луужин, гар чийдэн  

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
/Mинут/ 

Үе шат Багш Сурагчид 

5 Нэвтлүүлэх Нарны тухай ярих 
Нарны том, бөмбөрцөгөөс зай 
гэх мэт хүүхдүүдийн сонирхол 
хүсэл оргилох зүйлийг ярих 

Асуух, сонсох 
 

20 Туршилт Туршилт хийх зааврыг багш 
танилцуулах,аюулгүй байдлыг 
сануулах 

Зааврын дагуу туршилт хийх 

15 Дүгнэлт Нэг өдрийн нарны хөдөлгөөнийг 
тайлбарлах 

Туршилтын үр дүнгээс 
ойлгосон зүйлийг илтгэх 

 

Нар бөмбөрцөг хэлбэртэй, диаметрээрээ дэлхийгээс 109 
дахин том.Бодитоор нар болон бөмбөрцөг цаасаар хийх юм 
бол хүүхдүүд хараад сайн мэднэ. 

 

 

Туршилтын явц 

1. Цаасан хайрцгийг 20см, 25см хайчлах.Энийг хоѐр шил хийгээд хоѐрыг 
 скочоор наалдах. 

2. Тусгай цаас хэвлээд цаасан хайрцганд наах. Цаасан хайрцгийг  
хайчлаад гурвилжин хийх. 

3.Цагны цаас цаасан хайрцаганд наах. 
4.Цаасан хайрцганд саваа хатгах.Тэр үед цаас болон саваа нь тэгш 
 өнцөгт хатгах. 

5. Цаасан хайрцгаар хийсэн гурвалжиныг зураг-2 шиг тавиад скочоор 
 наах. 

 
6.Тэнгэр сайн байвал гадагшаа гараад савааны тусгалыг ажиглах. 
   Нарны цаг хэвтүүлэн тавих, хойшоо хандуулах. 
   9цаг, 10цаг, 11цаг шиг 1цаг бүр гадагшаа гараад савааны тусгалын  

газарт цагийг бичих. 
 
Тэнгэр муухай байвал гар чийдэн ашиглан нар болон савааны 
тусгалын хөдөлгөөний холбоог шалгах. 

 
 
 
 
 
 

 

бөмбөрцөг 

Зураг-2 

Зураг-1 



Үр дүн 

Нар хөдөлгөх юм бол савааны тусгал бас хөдөлгөх. 

Гар чийдэнлий өндөр өөрчлөх юм бол савааны тусгалын уртын хэмжээг өөрчлөх. 

 

Дүгнэлт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Нэг өдрийн нарны шилжих 

   ・Нар зүүн талаас мандаад баруун талд жаргах. 

   ・Өдрийн үед нар хамгийн өндөр  газарт байна.  

   ・Нар нэг өдөрт хэрзэрэг шилжих вэ ?  

     Нэг өдөр – 24 цаг, нэг тойрох – 360° 

    360°÷ 24 ＝ 15° 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Дорнод аймгийн боловсролын газар Жайкагийн сайн дурын гишүүн Мотобаяаши Михо 

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 11-р сургуулийн физкийн багш Цэвээнравдан Гангамөрөн  

 

зүүн баруун 

өглөө 

өдөр 

орой 



Анги                    Нэр                                                  . 

Нэг өдрийн хөдөлгөөн 

Зорилго  Нэг өдрийн нарны хөдөлгөөн ойлгох. 

Хэрэглэгдэхүүн  цаасан хайрцаг, цаас, саваа, скоч, цавуу, хайч, луужин, гар чийдэн  

Туршилтын явц 

1.Цаасан хайрцгийг 20см, 25см хайчлах.Энийг хоѐр шил хийгээд хоѐрыг 
 скочоор наалдах. 

2.Тусгай цаас хэвлээд цаасан хайрцганд наах. Цаасан хайрцгийг  
хайчлаад гурвилжин хийх. 

3.Цагны цаас цаасан хайрцаганд наах. 
4.Цаасан хайрцганд саваа хатгах.Тэр үед цаас болон саваа нь тэгш 
 өнцөгт хатгах. 

5. Цаасан хайрцгаар хийсэн гурвалжиныг зураг-2 шиг тавиад скочоор 
 наах. 

6.Тэнгэр сайн байвал гадагшаа гараад савааны тусгалыг ажиглах. 
   Нарны цаг хэвтүүлэн тавих, хойшоо хандуулах. 
   9цаг, 10цаг, 11цаг шиг 1цаг бүр гадагшаа гараад савааны тусгалын  

газарт цагийг бичих. 
 
Тэнгэр муухай байвал гар чийдэн ашиглан нар болон савааны тусгалын хөдөлгөөний 
холбоог шалгах. 
 

Үр дүн 

                                                                                                                                       ． 

                                                                                                                                       ． 

                                                                                                                                       ． 

                                                                                                                                       ． 

Дүгнэлт 

 

                                                                                                                       

 

    

 

 

 

 

 

                                    

өглөө 

өдөр 

орой 

  


