
Тамхины туршилт 

Хамрах хүрээ 8,9-р анги хими, эрүүл мэнд 

Зорилго Тамихны нөлөөний тухай ойлгох. 

Хичээлийн явц 

Хугацаа  Үе шат Багш Сурагч 

10  Сэдэл, 
таамаглал 

Тамихын тухай таамаглаж 
тайлбарлах. 

Сурагчид өөрийн таамаглах. 

5 Төлөвлөгөө Туршилтын төлөвлөгөөг 
багаараа ярилцаж гаргах. 

Сурагчд авсан ажилын 
хуудасыг унших. 

20  Туршилт Багууд туршилт гүйцэтгэх 
явцад багш чиглүүлж, туслах. 

Багууд төлөвлөгөөний дагуу 
туршилтыг гүйцэтгэж ажиглах. 

5 Дүгнэлт Үр дүнгээс дүгнэлт бичих.  

 

Таамаглах Туршилт хийсэн дараа, цаасны өнгө ямар өнгө өөрчлөгдөх вэ? Бас яагаад өөрчлөгдсөн 

вэ? 

Хэрэглэгдэхүүн Тамхи, шүдэнз, цэвэр усны сав(1.5л), цаас, 

соруул, хадаас, алх, том сав,скоч 

Туршилтын бэлтлэх 

1. Цэвэр усны савны бөглөөд ба хажуу талд хадаас болон 

алхаар нүхыг гаргаж цоолох. 

2. Скочоор усны савны хажуу талны нүхийг таглах. 

Туршилтын явц 

1. Цэвэр усны савыг том савд хийж, цэвэр усны сав усыг хийгээд, бөглөөгий хаах. 

2. Бөглөөний нүхд асаасан тамихыг хатгах. 

3. Цэвэр усны савын хажуу талны скочыг хуулах. 

4. Цэвэр усны савын бөглөөгий аваад, цаасаар таглах, цэвэр усны савын хажуу талны нүхд 

соруулыг дамжуулаж, амьсгалыг цэвэр усны савд хийх. 

5 . Цаасын өнгөгий сайн харах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Үр дүн  

Цаасны өнгө нь бар шар өнгөтэй болсон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

Тамхины хүний арьс гадаад үзэмжинд үзүүлэх нөлөө нь арьс шаралтан цонхийж, уян 

чанараа алдах, арьсан дэээр тууралт гарах, шүд шаргалтаж, амнаас эхүүн үнэр үнэртэх 

хумс хуруу шарлах өсвөр насны хүүхдийн өсөлт хөгжил, амжилтанд нөлөөлдөг амьсгалын 

эрхтэн тогтолцоонд уушгины хөвсгөр эдийг гэмтээж, уушигны хүчүилтөрөгчийг авах, 

нүүрсхүчлийн хийг ялгаруулах үйл явцыг алдагдуулдаг. 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилтын төлөвлөгөө бичсэн :  

Дундговь аймгийн “Эрдмийн далай цогцолбор” сургуулийн Эрүүл мэндийн багш 

 Г.Даваадулам 

 Жайка-ийн сайн дүрийн гишүүн Фүкүшима Мики 

 

 

 

 

 

Нарийн 

тамхи 1ш 

Нарийн 

тамхи 2ш 
Бүдүүн 

тамхи 1ш 



Тамихын туршилт 

Зорилго Тамихны нөлөөний тухай ойлгох. 

 

Хэрэглэгдэхүүн Тамхи, шүдэнз, цэвэр усны сав(1.5л), цаас, соруул, хадаас, алх, том 

сав,скоч 

Туршилтын явц 

1. Цэвэр усны савыг том савд хийж, цэвэр усны савд усыг хийгээд, бөглөөгий хаах. 

2. Бөглөөний нүхд асаасан тамихыг хатгах. 

3. Цэвэр усны савын хажуу талны скочыг хуулах. 

4. Цэвэр усны савын бөглөөгий аваад, цаасаар таглах, цэвэр усны савын хажуу талны нүхд 

соруулыг дамжуулаж, амьсгалыг цэвэр усны савд хийх. 

5 .Цаасын өнгөгий сайн харах. 

Таамаглал Туршилт хийсэн дараа, цаасны өнгө ямар өнгө өөрчлөгдөх вэ? Бас яагаад 

өөрчлөгдсөн вэ? 
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Үр дүн Туршилтын өөрчлөлтийг зурагаар зураарай. Утааны төлөв гэх мэт зураарай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 
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Анги.................нэр................................................... 


