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Гэрлийн өнгөний туршилт 
Хамрах хүрээ 6-р анги 

 

Хичээлийн сэдэв Солонгоны тухай мэдлэгээ нэмэгдүүлэх 

 

Зорилго Гэрэл болон өнгө нь нягт холбоотой болохыг ойлгох. 

Хичээлийн явц   

 

Таамаглал  

1. Гар чийдэнгийн гэрэлд ямар өнгөтэй байна вэ? 

2. Улаан өнгөтэй уусмалыг энэ хайрцаг нь дээр тавиад дээрээс гар чийдэн тусгахад ямар өнгө 

харагдах вэ? 

3. Улаан, хөх, ногоон өнгө тус тус холиход ямар өнгөтэй болох вэ? 

Хэрэглэгдэхүүн Гар чийдэн, спирт, бууцай, хуванцар аяга 3ш, хар өнгийн цаас 3ш, СD, хайч, 

хайрцаг, скоч, ягаан байцаа, цагаан цуу, уут, уур, нухуур, шүүлтүүрийн цаас, юүлүүр, халбага, 

Налуу картон, бичгийн цаас, халуун ус 

 

Туршилтын бэлтгэх  Улаан, ногоон, хөх өнгөтэй уусмалыг хийх. 

【Улаан өнгөтэй уусмал】 

1. Ягаан байцааг жижиг болж уутанд хийх. 

2. Уутын дотор цагаан цууг хийж сайн үрж уусмал бэлтгэх. 

【Ногоон өнгөтэй уусмал】 

1. Бууцайны навчыг ууранд хийж нухуураар нухах. 

2. Нухсан бууцайнд спирт 10 мл-ийг хийх, 3 минут хүлээх.  

3. Юүлүүрт шүүлтүүрийн цаасыг дэвсэж нухсан бууцайгаа хийн шилэн 

аяганд үүсэх шингэнийг авах. 

4. 1-ээс 3-р хүртэл 3 удаа давтан хийх. 

【Хөх өнгөтэй уусмал】 Спирт хэрэглэх. 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

5 Сэдэл Гэрэл өнгөтэй болов уу Ажлын хуудсанд бичих. 

5 
 

Туршилт 
Туршилтын тухай тайлбарлах, 
сурагчдад туслах. 

Гэрлийг ажиглах. 

5 Таамаглал Сурагчид асуух. Тус тусын асуудалын тухай таамаглах. 

10 Туршилт 
Туршилтын тухай тайлбарлаж, 
сурагчдад туслах. 

Туршилт хийж ажиглах. 

5 Үр дүн Үр дүнийг тухай асуух. Үр дүнг ажлын хуудсанд бичих. 

10 Дүгнэлт 
Нэгээс хоёр хүүхдээр 
тайлбарлуулах 

Өөрийн дүгнэлтээ бусдад тайлбарлах. 
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【Гэрлийг харахын тулд хайрцаг】 

1. Цаасан хайрцаг бэлтгэх. 

2. Хайрцагны дээд талаас гэрэл оруулахын тул нүх гаргах. / 

хажуу талын зурагнаас харж 1 дугаартай нүхтэй адил / 

3. Хайрцаг дотор бараг 45° налуутай картон нь цаас 

байрлуулах. 

4. Налуу картон дээрээ CD-ыг зурагтай адилхан зүсэж 

скочоор тогтоолох. 

5. Хайрцагны хажуу талаас гэрэл гарахын тул нүх гаргалах. 

/Хажуу талын зурагнаас харж 2 дугаартай нүхтэй адил/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын явц  

【Туршилт 1】 

1.  Хайрцагны дээрээс /нүх 1/ гар чийдэнгийн гэрлээр гэрэлтүүлэх. /нарны 

гэрлээр гэрэлтүүлэх/ 

2.  Хайрцагны хажуу талаас /нүх 2/ CD-г харж өнгөгийг ажиглах. 

※ Анхаарах : Энэ төхөөрөмжөөр нарыг харж болохгүй. 

【Туршилт 2】 

1. Хуванцар аяганд улаан, хөх, ногоон өнгөтэй уусмалыг адилхан хэмжээтэй тус тус хийх. 

2. Тус тусын аяганы гадна талыг хар өнгийн цаасаар бүрэх. 

3. Өрөөний гэрэл унтрааж өрөөг харанхуй болгох. 

4. Тус тусын хуванцар аяганы дээрээс гар чийдэнгийн гэрлээр гэрэлтүүлэж уусмалын сүүдрийн 

өнгийг ажиглах. 

5. Янз бүрийн өнгийн гэрлийг холиж өнгийг ажиглах. 

 

 

 

 

 

 

Үр дүн  

1. Гар чийдэнгийн гэрэл ямар өнгөтэй байна вэ? 

Улаан, улбар шар, хөх, цэнхэр, ногоон, шар, ягаан 

2. Улаан өнгөтэй уусмалыг энэ хайрцаг нь дээр тавиад дээрээс гар чийдэн тусгахад ямар өнгө 

харагдах вэ? 

Улаан, хөх 

Бараг 45° 

Нүх 2 

Нүх 1 
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【Туршилт 2】 

2. Улаан, хөх, ногоон өнгө тус тус холиход ямар өнгөтэй болох вэ? 

Улаан + Хөх → Ягаан 

Улаан + Ногоон → Шар 

Ногоон + Хөх → Цэнхэр 

Улаан + Хөх + Ногоон → Цагаан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт   

【Туршилт 1】 

Гэрэл нь 7 өнгөтэй. Энэ өнгө бол улаан, улбар шар, шар, ногоон, цэнхэр, хөх, ягаан юм. Улаан 

өнгөтэй уусмал тавихад ногоон өнгө харагдаагүй учир ногоон өнгийн гэрэл нь шингэсэн. 

【Туршилт 2】 

Улаан, ногоон, хөх өнгөгийг холих тохиолдол янз бүрийн өнгө гарах. Бүх өнгө холих үед цагаан 

өнгө болно. Бид үнэн хэрэгтээ биеэс ойсон гэрэл буй өнгийг хардаг. Жишээ нь нарын гэрэл 

навчанд тусахад зөвхөн ногоон өнгөтэй гэрэл ойсон болоод навч нь ногоон өнгөтэй.  

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн физикийн багш Ж.Долгорсүрэн 

 Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

Ногоон өнгийн долгионы 

уртаас бусад өөр долгионы 

уртыг шингээх. 

Нар 

Улаан + ногоон Хөх + ногоон 

Зөвхөн улаан Зөвхөн хөх Зөвхөн ногоон 

Улаан + хөх Улаан + ногоон + хөх 
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Гэрлийн өнгөний туршилт 
 

Зорилго  Гэрэл болон өнгө нь нягт холбоотой болохыг ойлгох 

 

Таамаглал  【Туршилт 1】 

1. Гар чийдэнгийн гэрэл ямар өнгөтэй байна вэ? 

.............................................................................................................................. .................................. 

2. Улаан өнгөтэй уусмалыг энэ хайрцаг нь дээр тавиад дээрээс гар чийдэн тусгахад ямар өнгө 

харагдах вэ? 

............................................................................................................................. ................................... 

【Туршилт 2】 

2. Улаан, хөх, ногоон өнгөг тус тус холиод ямар өнгөтэй болох вэ? 

Улаан + Хөх →Таамаглал:............................... Үр дүн:........................................... 

Улаан + Ногоон →Таамаглал:............................... Үр дүн:........................................... 

Ногоон + Хөх →Таамаглал:............................... Үр дүн:........................................... 

Улаан + Хөх + Ногоон →Таамаглал:............................... Үр дүн:........................................... 

Үр дүн  

【Туршилт 1】 

1. Гар чийдэнгийн гэрэл ямар өнгөтэй байна вэ? 

.............................................................................................................................. ................................... 

2. Улаан өнгөтэй уусмалыг энэ хайрцаг нь дээр тавиад дээрээс гар чийдэн тусгахад ямар өнгө 

харагдах вэ? 

............................................................................................................................. .................................... 

Дүгнэлт 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Анги................................................Нэр............................................................................. 


