
Хатуу,шингэн,хий 

 

 

 

 

 

Хамрах хүрээ  4-7 анги  

Зорилго Хатуу,шингэн,хий яагаад ялгаатай ойлгох 

Хэрэглэгдэхүүн Халуун ус, уут, спирт, сав 

Хичээлын явц 

Хугацаа 
/Mинут/ 

Үе шат Багш Сурагчид 

5 Давтах Хатуу,шингэн,хий юугаараа 
ялгаатай вэ? 

Хариулах:Сурагчид өөрийн өмнөх 
мэдлэгт тулгуурлан таамаглал 
дэвшүүлэх 

10 Туршилт Туршилт хийх зааврыг багш 
танилцуулах,аюулгүй 
байдлыг сануулах 

Зааврын дагуу туршилт хийх 

15 Тайлбарлах Шингэнээс хий рүү 
шилжсэн үед уут яагаад 
хөөсөн вэ? 

Үр дүнгээс бодох, өөрсдийн 
туршилтийг үр дүнг тайлбарлах, 
бусдыг анхаарч сонсож ярилцах 

10 Дүгнэлт Сурагч бүр өөрийгөө 
хатуу,шингэн,хий нэг жижиг 
хэсгээр төсөөлөх 

Үйл ажилгаа 
Хатуу,шингэн,хий яагаад ялгаатайг 
ойлгосноотайлбарлах 

 

Туршилтын явц 

1.Уутанд бага зэрэг спирт хийж, амыг нь хий гаргахааргүйгээр сайтар 
 боох. 
2.Спирттай уутыг саванд хийж халуун ус нэмэх. 
3.Спиртын шинж, уутны шинжийг ажиглах. 
Аюулгүй ажилагаа 
- Спирт шууд үнэртэж болохгүй. 
- Халуун ус нэмэхийн үед түлэгдэхээс  болгоомжлох. 

 
 

Үр дүн 

Спиртийг уутанд хийсэн учраас уут хөөсөн. Шингэнээс хийд илжсэн. 

 

 

 



Дүгнэлт    

Шингэнээс яаж хийд шилжсэн бэ?  Энэ үед яагаад уут хөөсөн бэ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

    “ Самбар дээр бичихын үед жижиг хэсгийн тоо бүх адилханаар бичих хэрэгтэй. ” 

   Шингэнээс хий нь хоорондын зай их бас 

    жижиг хэсэг сайн хөдөлж байна.Тийм 

    учраас шингэнээс хийд шлжсэн үед 

    уут хөөсөн. 

 

 

Ажиллагаа 

Сурагч бүр өөрийгөө хатуу,шингэн,хийн нэг жижиг хэсгээр төсөөлөх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Дорнод аймгийн боловсролын газар Жайкагийн сайн дурын гишүүн Мотобаяаши Михо 

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 12-р сургуулийнбага ангийн багш Төмөрийн Энхнаран 

Шингэн Хий 

Сурагчид ширээний 

дунд хэсгээр хаа сайгүй 

хөдөлөх. 

Хаана ч хөдөлгөж 

болно. Хөдөлгөөн 

хурдасгах 

Хатуу Шингэн Хий 

Хоорондын  зай 

Хатуу 

Сурагчид ангийн 

төвд цугларах 

Бага Их 

Спирт 

Шингэн Хий 

с

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 



Анги                    Нэр                                                  . 

Хатуу, шингэн, хий 

Зорилго  Хатуу,шингэн,хий яагаад ялгаатай ойлгох. 

Хэрэглэгдэхүүн  Халуун ус, уут, спирт, сав 

Туршилтын явц 

1.Уутанд бага зэрэг спирт хийж, амыг нь хий гаргахааргүйгээр сайтар 
боох. 
2.Спирттай уутыг саванд хийж халуун ус нэмэх. 
3.Спиртын шинж, уутын шинж ийг ажиглах. 
Аюулгүй ажилагаа 
- Спирт шууд үнэртэж болохгүй. 
- Халуун ус нэмэхийн үед түлэгдэхээс  болгоомжлох. 

 
 

 

Үр дүн 

                                                                                                                                       ． 

                                                                                                                                       ． 

Дүгнэлт 

Шингэнээс яаж хийд шилжсэн бэ? Энэ үед яагаад уут хөөсөн бэ? 

Самбар дээр бичсэн зураг зураарай. 

                                                                                                                       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 


