
Бөмбөлгийг үлээлгүйгээр хэрхэн хийлэх вэ? 

 

 

 

 

 

Хамрах хүрээ 4-р анги 

Зорилго Эргэх, үл эргэх үзэгдлийг сурах. 

Хэрэглэгдэхүүн Хуурай нимбэгний хүчил, хүнсний сод, ус, ундааны сав, шаар, шилэн сав, 

спирын дэн, шүдэнз, алчуур 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 

(Минут) 

Багш Сурагчид 

5 Ямар ямар эргэх үзэгдэл, үл эргэх 

үзэгдэл байна вэ? 

Усыг халаахад уур болно. Харин 

хөргөхөд дахиад ус болно. Үл эргэх 

үзэгдэл юм шатах. 

10 Багш туршилт хийх. Үзэх. 

15 Туршилтын явц тайлбарлаад 

сурагчдад туслах. 

Туршилт хийх. 

10 Дүгнэлт  

Багшын туршилт явц 

 1. Шилэн саванд ус хийгээд шаараар бөглөх. 

 2. Спиртын дэнгээр савыг халаах. 

 3. Шаар томроход спиртын дэн унтраад ашиглах. 

 4. Дараа нь галаа унтраагаад нойтон алчуураар шилэн савьг хөргөх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Үр дүн Шаар ямар болсон бэ? 

⇒ Халаахад шаар том болсон. Харин гал унтраад жижиг болсон. 

Туршилтын явц 

 1. Ундааны саванд 2 халбага хүнсний сод болон 15г нимбэгний хүчил хийх. 

 2. Шаарны дотор ус хийх. 

 3. Шаарны доторх усаа асгалгүйгээр ундааны савыг бөглөж, шаарны доторх усыг 

болгоомжтойгоор ундааны саванд хийх. 

4. Өөрчлөлтийг ажиглах. 

Үр дүн Туршилтаар шаар ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Энэ ямар үзэгдэл вэ? 

 ⇒ Шаар томорсон. 

Дүгнэлт 

1. Багшийн туршилт эргэх үзэгдэл буюу үл эргэх үзэгдэл аль вэ? Ямар үзэгдэл байна вэ? 

⇒ Эргэх үзэгдэл. Ус буцлаад хий болсон. Харин хөрөөд ус болсон. 

2. Та нар хийсэн туршилт эргэх үзэгдэл, үл эргэх үзэгдлийн аль нь вэ?  

Яагаад ингэж бодсон бэ? 

⇒ Үл эргэх үзэгдэл. Шаар үүссэн хийгээр томорч байна. Хөрөөд шаар жижиг болохгүй учраас 

үл эргэх үзэгдэл гэж мэдэх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн Бага ангийн багш О.Өлзиймаа 



Анги        Нэр                               

Бөмбөлгийг үлээлгүйгээр хэрхэн хийлэх вэ? 

Сурах бичиг Р36 

Зорилго Эргэх, үл эргэх үзэгдлийг сурах. 

Хэрэглэгдэхүүн Хуурай нимбэгний хүчил, хүнсний сод, ус, ундааны сав, шаар, 

Багшын туршилт явц 

 1. Шилэн саванд ус хийгээд шаараар бөглөх. 

 2. Спиртын дэнгээр савыг халаах. 

 3. Шаар томроход спиртын дэн унтраад ашиглах. 

4. Дараа нь гал унтраад нойтоналчуураар шилэн савьг хөргөх. 

Таамаглал Шаар ямар болох вэ? 

 

                                                                                        

Үр дүн Шаар ямар болсон бэ? 

 

                                                                                        

 

Туршилтын явц 

 1. Ундааны саванд 2 халбага хүнсний сод болон 15г нимбэгний хүчил хийх. 

 2. Шаарны дотор ус хийх. 

 3. Шаарны доторх усаа асгалгүйгээр ундааны савыг бөглөж, шаарны доторх усыг 

болгоомжтойгоор ундааны саванд хийх. 

4. Өөрчлөлтийг ажиглах. 

Үр дүн 

 Туршилтаар шаар ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Энэ ямар үзэгдэл вэ? 

 

                                                                                        

Дүгнэлт 

1. Багшийн туршилт эргэх үзэгдэл буюу үл эргэх үзэгдэл аль вэ? Ямар үзэгдэл байна вэ? 

 

                                                                                        

2. Та нар хийсэн туршилт эргэх үзэгдэл, үл эргэх үзэгдлийн аль нь вэ?  

Яагаад ингэж бодсон бэ? 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                        

 

 

 

 


