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Энергийн тухай туршилт 1 
Хамрах хүрээ 5-р анги 

 

Зорилго  Тоглоомыг салхи болон резин ашиглан хөдөлгөх 

 

Хичээлийн явц 

 

Таамаглал1  Салхи, резиний тухай бодлоо бичих. 

【Туршилт 1】 

1. Салхи гэж сонсоод бодсон зүйлээ бичээрэй. 

- Шороотой, хүйтэн гэх мэт 

【Туршилт 2】 

2. Резин гэж сонсоод бодсон зүйлээ бичээрэй. 

-    Сайн сунах, тоглоом гэх мэт 

 

Таамаглал2 

【Туршилт 1】 

1. Сэвүүрээр дэвэх хүч өөрчлөгдөхөд машины хөдлөх хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?  

2. Сэвүүрээр сэвэх болон сэвэхгүй тохиолдолд аль илүү хөдлөх вэ? 

3. Машиныг илүү хурдан хөдөлгөхийн тулд яах вэ?  

 

【Туршилт 2】 

1. Резинийг яавал пуужин өндөрт нисэх вэ? 

2. Хамгийн сайн ниссэн аяга аль вэ? 

3. Илүү өндөр нисгэхийн тулд яах вэ? 

 

 

 

 

 

 

 

Хугацаа 
/минут/ 

Үе шат Багш Суралцагч 

5 Таамаглал1 
Таамаглал 1-ийг асуух. Өөрийн таамагласан зүйлээ бичих. 

5 Тайлбарлах 
Тоглоомын аргыг  
тайлбарлах. 

Тайлбарыг сонсох. 

5 Таамаглал2 
Таамаглал 2-ыг асуух. Өөрийг таамагласан  зүйлээ  бичих. 

15 Туршилт 
1 багт тус тусын тоглоомыг 
өгч  илүү хөдлөхийн тулд 
асуух. 

Тоглоомыг  илүү сайн хөдөлгөх аргыг 
бодож олох. 

5 Үр дүн 
Туршилтын үр дүнг асуух. Туршилтыг хийж гарсан үр дүнг 

хариулах. 

5 Дүгнэлт 
 Хамтран ярилцаж дүгнэлт гаргах. 
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Хэрэглэгдэхүүн   

【Туршилт 1】 

Цаасан таваг 2ш, лааз эсвэл цаасан аяга 2 ш, скоч, хайч, зургийн цаас, сэвүүр 

【Туршилт 2】 

Цаасан аяга 5 ш, резин 10ш, хайч, урт саваа 

 

Туршилтын бэлтгэх  

【Туршилт 1】 

1. Цаасан тавагны төвд лааз, эсвэл цаасан аягыг ёроолоор нь нийлүүлж наагаад  скочоор 

тогтоох. 

2. Лааз, эсвэл цаасан аяганы нөгөө талд цаасан тавгийг тогтоох 

3. Сэнсийг лааз эсвэл цаасан аяганы хажуу талд тогтоох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Туршилт 2】  

1. Цаасан аяганы амсарыг 4 тэнцүү хувааж  1см зүсэх. 

2. 2 ш-ын резинийг холбох. 

3. Холбосон резинийг зүссэн аяганд тогтоох. 

4. Бүтэн аягыг доош харуулан тавьж резинтэй аягаараа дарж тавьж ажиглах. 
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Үр дүн         

【Туршилт 1】 

1.  Сэвүүрээр дэвэх хүч өөрчлөгдөхөд машины хөдлөх хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 

Сэвүүрээр хурдан сэвэхэд хурдан явсан. 

2. Сэвүүрээр сэвэх болон сэвэхгүй тохиолдолд аль илүү хөдлөх вэ? 

Сэвүүрээр сэвэх тохиолдолд илүү хөдөлсөн. 

3. Машиныг илүү хурдан хөдөлгөхийн тулд яах вэ?  

Сэвүүрээр хүчтэй сэвнэ.  

4. Машиныг ямар хүчээр хөдөлгөх вэ? 

Салхины хүчээр . 

 

【Туршилт 2】 

1. Резинийг яавал пуужин өндөрт нисэх вэ? 

Аягыг доош сайн дарсан тохиолдолд өндөрт ниснэ. 

2. Хамгийн сайн ниссэн аяга аль вэ? 

Хамгийн дээр байгаа аяга нь. 

3. Илүү өндөр нисгэхийн тулд яах вэ? 

4. Пуужин ямар хүчээр нисэх вэ? 

 Резиний суналтын буцах хүч. 

 

Дүгнэлт 1   

Резин нь сунаад эргээд хэлбэрээ олдог.Энэ нь харимхайн энерги юм. Харимхайн энерги нь 

хөдөлгөөний энергид хувирч байна.Тийм учраас цаасан аяга хөдөлсөн. 

Дүгнэлт 2 

Сэвүүрийн хүчээр тоглоомон машин хөдөлсөн.Энэ нь салхины энерги хөдөлгөөний энергид 

хувирч байгаа юм.  

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн : 

 Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Мандал сургуулийн  

бага ангийн багш Б.Мөнхзаяа 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын “Говийн Ирээдүй цогцолбор сургуулийн 

 бага ангийн багш Ж.Мөнхтуяа 

Жайкагийн сайн дурын гишүүн Фүкүшима Мики 
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Энергины тухай туршилт1 

Зорилго Тоглоомыг салхи болон резин ашиглан хөдөлгөх 

 

Таамаглал1   

1. Салхи гэж сонсоод бодсон зүйлээ бичээрэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Резин гэж сонсоод бодсон зүйлээ бичээрэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салих 

Резин 
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Таамаглал2 Тус тусын тоглоомыг хийх. Харин дараах асуудалыг хариулаарай. 

【Туршилт 1】 

1. Сэвүүрээр дэвэх хүч өөрчлөгдөхөд машины хөдлөх хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?  

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

2. Сэвүүрээр сэвэх болон сэвэхгүй тохиолдолд аль илүү хөдлөх вэ? 

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

3. Машиныг илүү хурдан хөдөлгөхийн тулд яах вэ?  

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

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

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

【Туршилт 2】 

1. Резинийг яавал пуужин өндөрт нисэх вэ? 

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

2. Хамгийн сайн ниссэн аяга аль вэ? 

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

3. Илүү өндөр нисгэхийн тулд яах вэ? 

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

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

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

Үр дүн  

【Туршилт 1】 

1. Сэвүүрээр дэвэх хүч өөрчлөгдөхөд машины хөдлөх хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 

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

2. Сэвүүрээр сэвэх болон сэвэхгүй тохиолдолд аль илүү хөдлөх вэ? 

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

3. Машиныг илүү хурдан хөдөлгөхийн тулд яах вэ?  

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

4. Машиныг ямар хүчээр хөдөлгөх вэ? 

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

【Туршилт 2】 

1. Резинийг яавал пуужин өндөрт нисэх вэ? 

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

2. Хамгийн сайн ниссэн аяга аль вэ? 

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

3. Илүү өндөр нисгэхийн тулд яах вэ? 

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

4. Пуужин ямар хүчээр нисэх вэ? 

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

Дүгнэлт 

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

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

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

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

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

 

 

Анги.........................................нэр............................................................................. .. 


