
Инерцийн хууль 

 

Хамрах хүрээ 11 ангид 

Зорилго Инерцийн хуулийн тухай сурах. 

Хэрэглэгдэхүүн Ширээний бүтээлэг, аяга, утас, цүнх, цаас, зоос, дармаотоши/японы 

тоглоом/ 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
/Минут/ 

Үе шат Багш Сурагчид 

10 Давтах Аль утасыг таслах вэ? Хариулах 

5 Тайрбарлах Инерцийн хуулийн тухай тайлбарлах Сонсох 

20 Туршилт Туслах Туршилт хийх 

5 
Дүгнэлт 

Тоглоомын механизмын тухай асуух Инерцийн хуулийн тухай 
тайлбарлах 

 

Таамаглал 

1．2утасыг татахын үэд аль утасыг таслах вэ? Утас1, Утас2  

2．Удаанаар 2утасыг татах юм бол яаж болох вэ?     

 

 

Туршилтын явц 

 Туршилт1 

Аяган дээр цаас тавиад түүний дээр зоос тавих. Хуруугаар цаасыг няслах. 

Туршилт2 

Дармаотоши гэдэг японы тоглоом тоглох. 

  Нойр цаасны гол шавар ашиглан тоглоом хийх. 

 

 

 

татах 

Утас1 

Утас2 



Туршилт3 

Агаарын бөмбөгийн дотор агаар хийгээд ширээн дээр болон шаланд тавих. 

Гараа жаахан дарах.  

 Энэхүү тоглоомыг хийх арга нь Вэбсайтын бусад   

дурдаж байна. 

 

 

Үр дүн Туршилтын шинжийг тодорхой бичээрэй. 

Туршилт1 

 

Туршилт2 

 

Туршилт3 

 

 

Дүгнэлт    

1. Туршилт1,2-д Яагаад дээр байгаа юм тэр хэвээр доошоо унах вэ? 

Биед хүч үйлчлэхгүй бол бие тайван хэвээрээ байна                                                        . 

2. Туршилт3-д Яагаад тогтмол хурдтай шулуун жигд хөдөлгөөн хийж байгаа вэ? 

Агаарын бөмбөгөөс агаар гараад бие хөвөх юм бол үрэлт бага зэрэг болон тогтмол 
хурдтай шулуун жигд хөдөлгөөн хийнэ                                                                                . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Дорнод аймгийн боловсролын газар Жайкагийн сайн дурын гишүүн Мотобаяаши Михо 



Анги                    Нэр                                                  . 

Инерцийн хууль 

Зорилго  Инерцийн хуулийн тухай сурах. 

Хэрэглэгдэхүүн Ширээний бүтээлэг, аяга, утас, цүнх, цаас, зоос, дармаотоши/японы 

тоглоом/ 

Таамаглал 

1. 2утасыг татахын үэд аль утасыг таслах вэ?    Утас1, Утас2  

2. Удаанаар 2утасыг татах юм бол яаж болох вэ? 

 

Туршилт1 

Аяган дээр цаас тавиад түүний дээр зоос тавих. 

Хуруунаар цаасыг няслах. 

Туршилт2 

Дармаотоши гэдэг японы тоглоом тоглох. 

 Нойр цаасны гол шавар ашиглан  тоглоом хийх. 
 

Туршилт3 

Агаарын бөмбийн дотор агаар хийгээд ширээн дээр бас шаланд тавих. 

Гараа жаахан дарах.  

 

Үр дүн Туршилтын шинжийг тодорхой бичээрэй. 

Туршилт1 

                                                                                                                                                     . 

Туршилт2 

                                                                                                                                                     . 

Туршилт3 

                                                                                                                                                     . 

Дүгнэлт    

1. Туршилт1,2 Яагаад дээр байгаа юм тэр хэвээр доошоо унах вэ? 

                                                                                                                                                     . 

2. Туршилт3 Яагаад тогтмол хурдтай шулуун жигд хөдөлгөө хийж байгаа вэ? 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

 

Утас1 

Утас2 


