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Хөшүүрэг, хялбар механизм 1 

 

 

 

 

 

Хамрах хүрээ 5-р анги 

Зорилго Хөшүүргийг хэрэглэхдээ ачааг хялбархан өргөх аргад судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн 1-2м саваа, ачаа 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 

(минут) 

Багш Сурагчид 

5 Хүнд ачааг өргөхөд ямар арга байдаг 

вэ?  

Хариулах. 

15 Хөшүүргийг хэрхэн хэрэглэвэл хүнд 

ачааг хялбархан өргөх вэ? 

Өөрөө таамаглаад багаараа ярих. 

Баг бүр илэрхийлэх. 

15 Сурагчдад туршилт хийхэд туслах. Туршилт хийх. 

5 Дүгнэлт 

 

Туршилтын өмнө бэлтгэлд 

1. Тэнцүү 1-2м саваа бэлтгэх.  

2. Савааны яг дунд тэмдэг тавиад голоос 20см тусам тэмдэглэх. 

Таамаглал 

 Хаана ачааг тавиад, хаана дарах цэг байвал хялбар өргөх вэ? 

Туршилтын явц 

1. Ачааны байрлалыг шилжүүлж, ачааг өргөхөд хялбар болох цэгийг ажиглах. 

2. Дарах цэг, ачааны байрлалыг солиод, ялгааг харьцуулах. 

※Туршилтыг зөв хийхийн тулд ачаа, дарах цэг, тулгуур гэсэн 3 зүйлийн нэгийг нь өөрчилж 

нөгөө хоёрыг нь хэвээр байлгах хэрэгтэй. 

 

 

 

 

 

 

 

Ачаа 

Тулгуур 

Дарах цэг 
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Үр дүн 

Хэвээр 

байлгасан зүйл 

Дарах цэг ба тулгуур Ачаа ба тулгуур Дарах цэг ба ачаа 

Өөрчилсөн зүйл Ачаа Дарах цэг Тулгуур 

 

 

 

Үр дүн 

Ачааг тулгуураас 

ойртуулах тутам 

өргөхөд   хөнгөн    

болсон. 

 

Ачааг тулгуураас 

холдуулах тутам 

өргөхөд    хүнд     

болсон. 

Дарах цэгийг 

тулгуураас ойртуулах 

тутам өргөхөд  

  хүнд    болсон. 

 

Дарах цэгийг 

тулгуураас холдуулах 

тутам өргөхөд 

   хөнгөн   болсон. 

Тулгуурыг ачаанд 

ойртуулахад 

   хөнгөн    болсон. 

 

 

Тулгуурыг ачаанд 

холдуулахад 

   хүнд     болсон. 

 

Дүгнэлт 

Хөшүүргийн хувьд ачааг хялбархан өргөх арга бол ачааг тулгуурт ойртуулаад, дарах цэгийг 

тулгуураас холдуулвал хялбар болно гэж ойлгосон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 
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Анги        Нэр                               

Хөшүүрэг, хялбар механизм 1 

Зорилго Хөшүүргийг хэрэглэхдээ ачааг хялбархан өргөх аргад сурах. 

Хэрэглэгдэхүүн 1-2м саваа, ачаа 

Туршилтын өмнө бэлтгэлд 

1. Тэнцүү 1-2м саваа бэлтгэх.  

2. Савааны яг дунд тэмдэг тавиад голоос 20см тусам тэмдэглэх. 

Таамаглал 

 Хаана ачааг тавиад, хаана дарах цэг байвал хялбар өргөх вэ? 

 

                                                                                        

 

Туршилтын явц 

1. Ачааны байрлалыг шилжүүлж, ачааг өргөхөд хялбар болох цэгийг ажиглах. 

2. Дарах цэг, ачааны байрлалыг солиод, ялгааг харьцуулах. 

※Туршилтыг зөв хийхийн тулд ачаа, дарах цэг, тулгуур гэсэн 3 зүйлийн нэгийг нь өөрчилж 

нөгөө хоёрыг нь хэвээр байлгах хэрэгтэй. 

Үр дүн 

Хэвээр 

байлгасан зүйл 

Дарах цэг ба тулгуур Ачаа ба тулгуур Дарах цэг ба ачаа 

Өөрчилсөн зүйл Ачаа Дарах цэг Тулгуур 

 

 

 

Үр дүн 

Ачааг тулгуураас 

ойртуулах тутам 

өргөхөд              

болсон. 

 

Ачааг тулгуураас 

холдуулах тутам 

өргөхөд              

болсон. 

Дарах цэгийг 

тулгуураас ойртуулах 

тутам өргөхөд  

             болсон. 

 

Дарах цэгийг 

тулгуураас холдуулах 

тутам өргөхөд 

              болсон. 

Тулгуурыг ачаанд 

ойртуулахад 

              болсон. 

 

 

Тулгуурыг ачаанд 

холдуулахад 

              болсон. 

 

Дүгнэлт 

Хөшүүргийн хувьд ачааг хялбархан өргөх арга бол                тулгуурт ойртуулаад, 

                   тулгуураас холдуулвал хялбар болно гэж ойлгосон. 

 

 

 


