
Гэрлийн ойлтыг судалъя 

  

 

 

 

 

Хамрах хүрээ 4-р анги 

Туршилт1 

Зорилго Гэрлийн ойлтыг ажиглах, толиноос ойсон гэрлийн тусгалыг харьцуулан судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн Толь, цаас, хуванцар, цаасан хутга, скоч 

Туршилтын явц 

 1. Толь, цаас, хуванцар хэрэглэн аль нь гэрлийг илүү сайн ойлгож байгааг ажиглах. 

 2. Шаланд толь тавиад толиноос ойсон гэрлийн тусгалыг ажиглах. 

 3. Цаасны голд янз бүрийн дүрстэй нүх гаргаад толиныхоо урд нааж, хананд тусгах. 

Таамаглал 

1. Аль нь гэрэл сайн ойлгох вэ? 

2. Толиноос ойсон гэрэл яаж тусах вэ? 

3. Нүхтэй цаасыг толиныхоо урд нааж хананд тусгавал яаж тусах вэ? 

Үр дүн 

1. Аль нь гэрэл сайн ойлгосон бэ? 

     Толь                                                                                       . 

2. Ойсон гэрэл яаж туссан бэ? 

     Шулуун тусдаг                                                                      . 

3. Нүхтэй цаасыг толиныхоо урд нааж хананд тусгавал 

 яаж туссан бэ? 

    Цаасны голд хайчилсан дүрс гарсан                                                               . 

Дүгнэлт 

 Толь гэрлийг сайн ойлгоод ойсон гэрэл шулуун тусдаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гэрлийн дулааны үйлчлэлийг судалъя 

Туршилт2 

Зорилго Гэрэл туссан газрын дулаан бас гэрлийн тусгалыг судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн Толь 

Туршилтын явц 

1. Толины тусгал давхцсан гэрлийг ажиглах. 

2. Хананд 4 ширхэг термометр зүүгээд температурыг ажиглаж, унших. 

3. Бүх термометрийг хамтран ажиглах. 

Анхаарах зүйл: Бүх термометр наргүй газар ижил температуртай байх ёстой.  3 минут 

ажиглах. 

Толины гэрэл тусаагүй термометрийг ажиглаж, тэмдэглэх. 

Термометрийг 1 толины тусгалд байрлуулж ажиглаж, тэмдэглэх. 

Термометрийг 2 толины тусгал давхцаж байгаа цэгт байрлуулж ажиглаж, тэмдэглэх. 

Термометрийг 3 толины тусгал давхцаж байгаа цэгт байрлуулж ажиглаж, тэмдэглэх. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таамаглал 

 Толины тоог нэмэх тусам гэрэл болон температур яаж өөрчлөгдөх вэ? 

 Зөв хариултыг дугуйлаарай. 

 Гэрэл                А.  Гэрэлтэхгүй         Б. Өөрчлөгдөхгүй          В.  Тод болно 

 

 Температур             А. Бага болно               Б.Өөрчлөгдөхгүй              В.  Их болно 

Үр дүн 

  0 толь 1 толь 2 толь 3 толь 

Туршилтын 
өмнө 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

Туршилтын 
дараа 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

Дүгнэлт 

 Толиор гэрэл цуглуулах тусам температур их гэрэл тод болно. 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн Бага ангийн багш П.Батдэлгэр 



Анги                    Нэр                                                  . 

Гэрлийн ойлтыг судалъя 

Туршилт1 

Зорилго Гэрлийн ойлтыг ажиглах, толиноос ойсон гэрлийн тусгалыг харьцуулан судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн Толь, цаас, хуванцар, цаасан хутга, скоч 

Туршилтын явц 

 1. Толь, цаас, хөнгөн цагаан хэрэглэн аль нь гэрлийг илүү сайн ойлгож байгааг ажиглах. 

 2. Шаланд толь тавиад толиноос ойсон гэрлийн тусгалыг ажиглах. 

 3. Цаасны голд янз бүрийн дүрстэй нүх гаргаад толиныхоо урд нааж, хананд тусгах. 

 Таамаглал                                             Үр дүн 

1. Аль нь гэрэл сайн ойлгох вэ? 

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

2. Толиноос ойсон гэрэл яаж тусах вэ? 

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

3. Нүхтэй цаасыг толиныхоо урд нааж хананд тусгавал яаж тусах вэ? 

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

Дүгнэлт 

 Толь гэрлийг                    ойлгоод ойсон гэрэл                      тусдаг. 

Гэрлийн дулааны үйлчлэлийг судалъя 

Туршилт2 

Зорилго Гэрэл туссан газрын дулаан бас гэрлийн тусгалыг судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн Толь 6-ш 

Туршилтын явц 

1. Толины гэрлийн давхцсан тусгалыг ажиглах. 

2. Хананд 4 ширхэг термометр зүүгээд температурыг ажиглан унших, тэмдэглэх. 

3. Толины гэрэл тусаагүй термометрийг ажиглаж, уншиж тэмдэглэх. 

 Мөн термометрийг 1, 2, 3  толины тусгалд байрлуулж ажиглаж, уншиж, тэмдэглэх. 

Таамаглал 

 Толины тоог нэмэх тусам гэрэл болон температур яаж өөрчлөгдөх вэ? 

 Зөв хариултыг дугуйлаарай. 

 Гэрэл                А.  Гэрэлтэхгүй         Б. Өөрчлөгдөхгүй          В.  Тод болно 

 

 Температур             А. Бага болно               Б.Өөрчлөгдөхгүй              В.  Их болно 

Үр дүн 

  0 толь 1 толь 2 толь 3 толь 

Туршилтын 
өмнө 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

Туршилтын 
дараа 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

 

℃ 

 

Дүгнэлт 

 Толиор гэрэл тусгах тусам температур                    ,   гэрэл                     болно.  


