
〇Гол сэдэв 

Дуу авиа үүсэх 

〇Хичээлийн зорилго 

Бодис чичигнэж байхын тул дуу үүсгэж болно гэж ойлгох. 

〇Үнэлэлтийн арга 

Байгалын үзэгдэлийн тухай 

сонирхол,тэмүүлэл,зан ааш 

(А) 

・Могойны туршилтд идэвхитэй оролцох. 

・Туршилтын төлөвлөгөөг идэвхитэй бодож, өөрсдөө бодсон туршилт 

идэвхитэй хийх. 

Шинжлэх ухааны тал бодол 

(Б) 

・Асуудалын тухай бодож,таамаглаж болно. 

・Үр дүнээс өөрсдөө саналтай дүгнэлтийг бичиж болно. 

・Туршилтын төлөвлөгөөг бодож тайлбарлаж болно. 

・Даалгаварыг хийж болно. 

Туршилт хийх техник уран 

чадвар бас илэрхийлэх 

(В) 

・Туршилтын төхөөрөмжийг хийж болно. 

・Дууны хэлбэлзэл, Хэлбэлзэлийн тоо, Далайц, Ампилтутын зураг ба 

үгийг дэвтэртээ бичиж болно. 

Байгалын үзэгдэлийн тухай 

ухаан ба ойлгодох 

(Г) 

・Өөрөө туршлагаас хариулаж болно. 

・Шалгалтад сайн оноо авах. 

〇Хэрэглэгдэхүүн(1 баг бүр:1баг 5хүүхэд) 

Хар өнгийн уут, Давс, Скоч, Хайч, Том аяга, Цаасан аяга 3ш , Утас, Бичгийн цаас, уян тууз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇Хичээлийн явц 

Үе шат Минут Хичээлийн үйл 

〇Багш нарын үйл 

・Сурагчын үйчлэл 

※Сурагчын хариулах 

☆Үнэлэлт 

Татан 

оруулах 

20 Туршилтыг хийхийн 

тул дуу гарах арга 

сурах.  

〇Доорхи асуудлыг тавих. 

 

 

・ Сурагчид таамаглаж,Өөрөө бодож,дэвтэртээ 

бичих. 

〇Могойны туршилтын тухай тайлбарлах. 

・Туршилтыг хийх. 

・Үр дүнгээс асуудалын тухай дүгнэлтийг бичих. 

〇Дүгнэлт1：Могой чичигнэж байсан. 

Тийм учраас дууг гаргахад бодис чичичгнэх гэж 

бодож байна. 

 

 

 

☆Асуудалын тухай бодож, 

таамаглаж болно. (Б)  

☆Туршилтад оролцох.(А) 

☆Туршилтын төхөөрөмжийг 

хийж болно.(В) 

☆Дүгнэлтийг өөрсдөө саналтай 

дэвтэртээ бичих.(Б) 

 

Тодрох 

 

 

 

 

 

15 Туршилтын 

төлөвлөгөөг 

бодож, туршилтыг 

хийх. 

 

 

 

 

 

 

〇Доорхи  асуултыг асуух. 

Дуу яаж дамжуулах вэ? 

※Сурагчидны хариулт 

Агаар,ус...янз бүрийн бодисыг тархаж, 

дамжуулах. 

〇Дуу янз бүрийн бодисыг дамжуулах. 

・Хариултыг дэвтэртээ бичих. 

〇Доорхи асуудалыг тавих. 

 

 

 

Харин ширээний дээр тавих хэрэглэгдэхүүн бүгд 

хэрэглэж болно. 

〇Туршилтын жишээг тайлбарлах. 

・Туршилтын төлөвлөгөөг бодож, бие биендээ 

ярих. Дараа нь багийн  дотор хамгийн сайн 

туршилт сонгож, энэ туршилтыг хийх. 

 

 

☆Өөрөө туршлагаас хариулаж 

болно.(Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆Туршилтын төлөвлөгөөг 

бодож тайлбарлаж болно.(Б) 

☆Туршилтад оролцох.(А) 

Хөгжил 

 

5 Дууны ухааны 

тухай сурах. 

 

〇Дууны хэлбэлзэл, Хэлбэлзэлийн тоо, Далайц, 

Амплитудны тухай тайлбарлах. 

・Дэвтэртээ дууны хэлблзэл ба үг бичих. 

〇Гэрийн даалгаварын тухай тайлбаралах. 

☆Дууны хэлбэлзэл, 

Хэлбэлзэлийн тоо, Далайц, 

Амплитудны зураг ба үгийг 

дэвтэртээ бичиж болно.(В) 

☆Даалгаварыг бичиж болно.(Б) 

〇Гэрийн даалгавар 

Сурах бичигт бичсэн давсны туршилтад дууны хэмжээ эсвэл өндрийн тухай давсны хэлбэр хэрхэн 

өөрчлөгдсөн бэ? Бас яаж өөрчлөгдсөн вэ?Яагаад вэ?гэж бодож дэвтэртээ бичээрэй. 

Боловсрол, соёл, урлагийн газар Цэрэн ячёбөчимэд  

Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

Асуудал1：Дуу яаж гарач байна вэ? 

Асуудал2：Энэ санааг яаж өөр хүмүүсд зааж бодох вэ?  

Энэ санаа хариултд болох туршилтыг бодоорой. 

 



 


