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Хамрах хүрээ 7-р анги 

Сэдэв   Нэг эстэнийг ажиглах. 

Хичээлийн зорилго Нэг эстэний бүтэц онцлогыг судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн  Дээж /нэг эстэн/, шилэн аяга, Дусаагуур, тавиур шил, бүрхүүл шил, микроскоп, 
нэг эстэний видео бичлэг, амьтны карт, баримлын шавар 

Хичээлийн явц 

хугацаа Багш Сурагч 
5мин Давтлага хичээл: 

Карт өгч идэш тэжээлийн хэлхээг бүтээлгэх 
Хичээлийн зорилтыг өгөх. 

Сонсох. Идэш тэжээлийн хэлхээг 
байгуулах 

10мин Таамаглал: 
1) Гол нууранд ямар амьтад амьдардаг тухай 
асуух 
 Түлхүүр үг: Нэг эстэн, амёб, шаахай, эвглен 
2) Нэг эстэн гэж яагаад нэрлэсэн гэж бодож 
байна гэж  асуух. 
3) Ямар бүтэцтэй хэлбэртэй амьтан байдаг бол... 

Таамаглал дэвшүүлж  ярилцах, 
зурах, бичих. 

15мин Туршилт: 
Бэлдмэл хийж нэг эстэнийг микроскопоор харах 
Туршилтыг явуулах бөгөөд сурагчдад туслах, 
дэмжлэг үзүүлэх.  
Видео үзэх 

Туршилтыг хийж гүйцэтгэх ба 
видео бичлэгийг үзэн шинэ 
мэдлэгийг ойлгох 

10мин Дүгнэлт: 
Нэг эстэний бүтцийг баримлын шавраар 
бүтээлгэх  
Дасгал ажиллах 

Нэг эстэний бүтцийг хийж 
тайлбарлах. Ангилал зүйг 
баталгаажуулах  

Таамаглал  

   Асуулт: 

1. Гол нууранд ямар ямар амьтан амьдардаг вэ? 
2. Гол нууранд ямар нэг эстэн амьдардаг бол? 
3. Нэг эстэн гэж яагаад нэрлэсэн бэ? 
4. Нэг эстэн ямар хэлбэр бүтэцтэй амьтан байдаг бол? 



Туршилтын явц 

1. Дээжээс бэлдмэл хийж микроскопоор харах. 
2. Нэг эстэнийг ажиглаж зурах. 
3. Ажигласан зүйлээ нэрлэх. 
4. Нэг эстэний тухай видео үзэх. 

Үр дүн 

Үр дүн ба шинжид ажиглах. 
     1. Гол нууранд ямар ямар амьтан амьдардаг вэ? 
         Гол зүйл(Сурагч):  
         - Гол нуурын амьтдын идэш тэжээлийн харилцан хамаарлын тухай ойлгох. 
         - Өөрийн саналыг хүндэтгэж чадах. 
     2. Гол нууранд ямар нэг эстэн амьдардаг бол? 
         Гол зүйл(Сурагч):  
         - Нэг эстэнийг бодитоор харах, өөрийн таамаглалаар  зурах. 
         - Амьтны нэрийг мэдэж байгаа бол бичих. 
     3. Нэг эстэн гэж яагаад нэрлэсэн бэ? 
         Гол зүйл(Сурагч):  
         - Нэг эстэн, болох сээр нуруугүйтэнг олж харж чадах. 
         - Амьтад хөлөөр сэлдэг гэж ойлгох. 
     4. Нэг эстэн ямар хэлбэр бүтэцтэй амьтан байдаг бол. 
         Гол зүйл(Сурагч):  
         - Видео бичлэг үзээд өөрийн олж авсан мэдээллийг үнэн зөв болгох. 
         - Баримлын шавраар нэг эстэнийг хийх, шинээр олж авсан мэдээллийг баталгаажуулах. 
         - Нэг эстэний ангилал зүйг мэдэх. 
        
Дүгнэлт 

     1. Нэг эстэн болох амёб, шаахай, эвглен ямар бүтэц онцлогтой  амьтан бэ гэдгийг ойлгох 
         Гол зүйл(Сурагч): 
         - Нэг эстэний бүтэц онцлог ба гол нуурын амьтдын идэш тэжээлийн хэлхээг ойлгох. 
         - Өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлж чадах 
. 
Багшад өгөх зөвлөмж 

(1) Гол нуурын  амьтад (жишээ) 
      Иш татсан: Envionmental Science for Water Quality/ I. Somiya, H. Tsuno 
 
 
 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(2) Гол нууранд амьдрах амьтдаар идэш тэжээлийн хэлхээг картаар илэрхийлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Орхон аймгийн 4-р сургуулийн Биологийн багш Л. Ариунжаргал 

Жайка-ийн сайн дурын гишүүн Сүзүки Кэй 



Ажлын хуудас  

Нэг эстэнийг ажиглах 

Хичээлийн зорилго  Нэг эстэн болох амёб шаахай эвглений  бүтэц онцлогыг судлах. 
Хэрэглэгдэхүүн   Дээж, шилэн аяга, Дусаагуур, тавиур шил, бүрхүүл шил, видео бичлэг,  
микроскоп, ТӨМ, гол нуурын амьтны карт, баримлын шавар. 
 
Таамаглал  
1. Дараах амьтдаар идэш тэжээлийн хэлхээг байгуулна уу? 

 
 
 

2. Гол нууранд ямар нэг эстэн амьдралдаг бол? 
 
 
 
 

3. Нэг эстэн ямар хэлбэр бүтэцтэй амьтад байдаг бол та нар юу гэж бодож байна таамаглал 
дэвшүүлэн зураарай!! 

 
 
 
 

4. Нэг эстэн гэж яагаад нэрлэсэн бэ? 

 
 
 
 
 

 Туршилт   

А. Аюулгүй ажиллагааны дүрэм зохиогоорой. 
    
1...................................................................................................................................................... 
      
2...................................................................................................................................................... 
      
3...................................................................................................................................................... 
      
4...................................................................................................................................................... 
 

Б. Анхааруулга!!!  Бэлдмэлийг багшийн зааврын дагуу хийж гүйцэтгэнэ үү! 
 

В. Хийсэн бэлдмэлээ микроскопоор сайтар харж ажиглаарай. 
 

Г. Дараах видеог анхааралтай үзээрэй. 
 
 



Дүгнэлт 

 А. Нэг эстэн гэж ямар бүтэц онцлогтой амьтан бэ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

Б. Баримлын шарваар нэг эстэний бүтцийг хийгээрэй. 

В. Аль ангид хамаарагдах вэ? зөв харгалзуулна уу! 

                            1. Амёб                               а. Сормуустан 

                            2. Шаахай                          б. Шилбүүртэн 

                            3. Эвглен                            в. Үндэс хөлтөн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Анги бүлэг................сурагчийн нэр.................................................. 


