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Дуу авиа үүсэх туршилт 

Хамрах хүрээ 7-р анги  

Зорилго Бодис чичигнэхэд дуу үүсэж болно гэж ойлгох, дуу дамжуулах аргыг ойлгох. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа  Үе шат Багш Сурагч 

5 
Сэдэл, 

таамаглал, 
төлөвлөгөө 

Дууг гарах аргын туршилтыг  
тайлбарлах. 

Сурагчид өөрийн таамаглах. 

10 Туршилт 
Багууд туршилт гүйцэтгэх 

явцад багш чиглүүлж, туслах. 
Багууд төлөвлөгөөний дагуу 

туршилтыг гүйцэтгэж ажиглах. 

5 Дүгнэлт Үр дүнгээс дүгнэлтг бичих. 

15 Төлөвлөгөө 
Багууд туршилт гүйцэтгэх 

явцад багш чиглүүлж, туслах. 
Туршилтын тухай бодож,хийх. 

5 Тайлбарлах 
Дууны хэлбэлзлийн тухай 

тайлбарлах. 
 

 

Таамаглах 

Дуу яаж гарч байна вэ? Дуу яаж дамжуулах вэ? 

Хэрэглэгдэхүүн  

Цаасан аяга, бичгийн цаас, скоч, хайч, хар өнгийн уут, давс, утас, 

уян тууз, резин, соруул 

Туршилтын явц 

1. Цаасан аяганы хажуу талыг хайчаар зураг үзүүлсний адилаар зүсэх. 

2. 1-р хийсэн газрыг дотор талд нь нугалж,нүх гаргах. 

3. Гаргасан нүхэнд бичгийн цаасыг хуйлж шургуулах. 

4. Цаасан аяганы дээд талд уян туузаар могой тавиж, бичгийн цаасны амаас дуу гарах. 

Цаасан аяганы дээр могойны хөдөлгөөнийг сайн хараарай ‼ 
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Үр дүн 

Могой ямар өөрчлчлөгдөх вэ? 

Могой чичигнэж байсан. 

Дүгнэлт 

Дуу яаж гарч байна вэ? 

Үр дүнгээс дууг гаргахад бодис чичигнэнэ гэж бодож байна. 

Дуу яаж  дамжуулах вэ? 

Агаар, ус...янз бүрийн бодисыг тархаж, дамжуулах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсрол, соёл, урлагийн газар Г.Цэрэнчимэд 

Жайкагийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 
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Дуу авиа үүсэх туршилт 

Зорилго Бодис чичигнэхэд дуу үүсэж болно гэж ойлгох, дуу дамжуулах аргыг ойлгох. 

Таамаглах1 Дуу яаж гарч байна вэ? 

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

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

Хэрэглэгдэхүүн Цаасан аяга, бичгийн цаас, скоч, хайч, уян тууз 

Туршилтын явац 

1. Цаасан аяганы хажуу талыг хайчаар зураг үзүүлсний адилаар зүсэх. 

2. 1-р хийсэн газрыг дотор талд нь нугалж,нүх гаргах. 

3. Гаргасан нүхэнд бичгийн цаасыг хуйлж шургуулах. 

4. Цаасан аяганы дээд талд уян туузаар могой тавиж, бичгийн цаасны амаас дуу гарах. 

Цаасан аяганы дээр могойны хөдөлгөөнийг сайн хараарай‼ 

Үр дүн  Могой ямар өөрчлчлөгдөх вэ? 

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

Дүгнэлт1                                         

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

Таамаглах2 Дуу яаж дамжуулах вэ? 

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

Дүгнэлт2                                         

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

Туршилтын төлөвлөгөө 

Хэрэглэгдэхүүн 

 
 
 

Турашилтын явц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үр дүн 
 
 

 

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


