
                                          Галт уулын төрөл 

Хамрах хүрээ 10-p анги 

Зорилго Галт уулын хэлбэрийг ялгах туршилтаар үзүүлэх. 

Хэрэглэгдэхүүн Гурил, ус, уут 2ш, скоч, хүнсний скоч,   

                             цаасан хайрцаг, элс, хар өнгөтэй зургийн будаг                              

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
/Минут/ 

Үе шат Багш Сурагчид 

5 Нэвтлүүлэх 
Галт уулын дэлбэрэлт тухай видео 
үзүүлэх. 

Видеогоос галт уулын 
төрөлийг ялгаатай байхыг 
санах. 

8 Таамаглал 

Галт уулын төрөлийн тухай 
тайлбарлах. 
“ Яагаад галт уулын хэлбэрийг 
ялгаатай вэ? ” 

Галт уулын төрөлийг 3 
хэлбэрийг судлах. 

15 Туршилт 
Туршилтыг явуулах бөгөөд 
сурагчдад туслах. 

Туршилтыг хийж гүйцэтгэх. 

7 Дүгнэлт Дүгнэлтийг тайлбарлах 
Туршилтын үр дүнг 
тайлбарлаж дүгнэлт хийх. 

 

Таамаглал 

Яагаад галт уулын хэлбэрийг ялгаатай вэ? 
 

Туршилтын явц 

1.  Цаасан хайрцагийн дунд газарт 3 см нүх нүхлэх.  

2. Цаасан хайрцаганд хүнсний скоч нааж нүхлэх.   

3. Уутанд гурил болон ус, будаг хийгээд сайн хутгах. Лав хийх. 

    1:  гурил 45г  ус 30г  будаг 1 дусал 

    2:  гурил 45г  ус 60г  будаг 4 дусал 

 

4. Уутын доорын хэсэгийг нүхэнд сүвлээд скочоор наах. 

5. Уут гараар мушгиад лавыг хайрцагтай ижил өндрөөр хийсний 

дараа элсийг тавих. 

6. Уут гараар удаанаар мушгиад лаавыг сайн ажиглах. 

 

 



Их Бага 

Үр дүн  Жишээ 

 
1 :  Гурил 45г    Ус 30г   2:  Гурил 45г    Ус 60г 

Наалдах, хатуу байдал 

Наалдах байдал ихтай 
Хатуу 
Майонезаас шиг 

Наалдах байдал бага зэрэг  
Шингэн шиг 

Лаавыг гарч ирсэний дараа 
шинж 

  

Галт уулын хэлбэр 

 

 

 

Дүгнэлт    

Нэр Давхраат Бөмбөгөр Бамбайн 

Галт уулын 
хэлбэр 

 

  

Галт уулын 
үнс, 
бөмбөгийн 
өнгө 

Цагаан Саалал Хөх 

Наалдах, 
хатуу 
байдал 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Дорнод аймгийн боловсролын газар Жайкагийн сайн дурын гишүүн Мотобаяаши Михо 

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 11-р сургуулийн газарзүй багш Л.Болор эрдэнэ 



                                         Галт уулын төрөл  

Хамрах хүрээ 10-p анги 

Зорилго Галт уулын хэлбэрийг ялгах туршилтаар үзүүлэх. 

Хэрэглэгдэхүүн Гурил, ус, уут 2ш, скоч, хүнсний скоч,  цаасан хайрцаг, элс, 

                              хар өнгөтэй зургийн будаг 

Таамаглал   Яагаад галт уулын хэлбэрийг ялгаатай вэ? 

                                                                                                                                              . 

                                                                                                                                              . 

                                                                                                                                              . 

 

Туршилтын явц 

1. Цаасан хайрцаганд хүнсний скоч нааж нүхлэх. 

2. Уутанд гурил болон ус, будаг хийгээд сайн хутгах. Лав хийх. 

    1:  гурил 45г  ус 30г  будаг 1 дусал 

    2:  гурил 45г  ус 60г  будаг 4 дусал 

3. Уутын доорын хэсэгийг нүхэнд сүвлээд скочоор наах. 

4. Уут гараар мушгиад лавыг хайрцагтай ижил өндрөөр хийсний дараа элсийг тавих. 

5. Уут гараар удаанаар мушгиад лаавыг сайн ажиглах. 

Үр дүн  

 1 :  Гурил 45г    Ус 30г   2:  Гурил 45г    Ус 60г 

наалдах, хатуу байдал 

  

лавыг гарж ирэхын шинж 

  

галт уулын хэлбэр 

  

 

 



Анги                    Нэр                                                  . 

(             ) (             ) 

Дүгнэлт    

  

 

 

Нэр Давхраат Бөмбөгөр Бамбайн 

Галт уулын 
хэлбэр 

   

Галт уулын 
үнс, 
бөмбөгийн 
өнгө 

   

Наалдах, 
хатуу 
байдал 

  


