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     УДИРТГАЛ 

Тогтвортой ноос, ноолуурын эвсэл нь 2015 оноос эхлэн, Монгол улсад малчдын залуу халааг 

бэлтгэх, тэдний боловсролыг дэмжих чиглэлээр тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна. Эдгээрийн 

нэг нь Хэнтий аймгийн Боловсрол соёлын газартай хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуу малчин” 

хөтөлбөр юм. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд эхний ээлжинд, 6 сумын ахлах ангийн сурагчид 

хамрагдах бөгөөд  залуу үеийн байгаль эх, малч ухаан, уламжлал, өв соёлоо хайрлан, хамгаалах, 

түгээн дэлгэрүүлэхийг  дэмжих, ирээдүйд тогтвортой аж ахуй эрхлэхэд хэрэгцээтэй бэлчээрийн 

экосистемийн үйлчилгээ, өгөөжийн талаар гүнзгийрүүлсэн мэдлэг олгох зорилгтой билээ. 

Хэрэгжих хугацаа: 2018-2019 оны хичээлийн жилийн II, III, IV улирал 

Хэрэгжих газар: Чингис хот, Мөрөн, Баянхутаг, Баян Овоо, Баянмөнх, Норовлин, Галшар сумд 

Хамрах хүрээ: 6 сумын 9-р ангийн суралцагчид (400-600 сурагч) 

                            
    1-р зураг. Сонгон суралцагсдад олгох таван ухаан 

 

 
 
 
 

  

УРГАМЛЫН 
ӨГӨӨЖМЙГ 

ТАНИХ УХААН 

ХӨРС БА УС 
АРИГЛАН, 

АШИГЛАХ УХААН 

ӨВ СОЁЛОО 
ХАДГАЛАХ, 
НИЙГМИЙН 

ӨӨРЧЛӨЛТӨНД 
ДАСАН ЗОХИЦОХ 

УХААН 

УУР АМЬСГАЛ БА 
НУТАГ ШИНЖИХ 

УХААН 

АМЬТНЫ 
ЕРТӨНЦИЙГ 

ТАНИХ УХААН 
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1-р зураг. Хөтөлбөрт хамрагдсан сумд 
 
 

АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН СОНГОН СУРАЛЦАХ ХИЧЭЭЛИЙН 
II УЛИРЛЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨЛТ 

 

Бүлэг сэдэв Судлах хичээлийн сэдэв Цаг Код Тайлбар 

Оршил  
Хүн байгалийн хүйн холбоо 1 1.1  

Экосистемийн үйлчилгээ ба өгөөж 1 1.2  

Ургамал Хялгана ба хазаар өвс 1 2.1  

Хөрс ба ус  

Хөрс, хөрсний үржил шимт чанар  1 3.1  

Хөрсний ус барих үйлчилгээ  1 3.2  

Манай нутгийн гол ус 1 3.3  

Ус, усны чанар 1 3.4  

Уур амьсгал ба нутаг 
шинжих 

Уур амьсгал бүрэлдэхэд нөлөөлдөг 
хүчин зүйлс 

1 4.1  

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба үр дагавар 1 4.2  

Өв соёл ба 
нийгмийн өөрчлөлт 

Нүүдэллэх ёсон 1 5.1  

Нийгмийн өөрчлөлтөд дасан 
зохицохуй  

1 5.2  
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Хичээл 1.  Сэдэв 1.1: ХҮН-БАЙГАЛИЙН ХҮЙН ХОЛБОО  
 
 
Зорилго: Хүн-байгалийн нийлмэл тогтолцоо, шүтэлцээ, түүнд 

хандах хандлага, экосистемд түшиглэсэн дасан 

зохицохуйн ойлголт мэдлэг эзэмшинэ 

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Экосистем, биотик, абиотик, 

харилцан шүтэлцээ, эргэх холбоо, дасан  

зохицохуй  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Нэр томъёоны толь, тайлбар, уншиж ашиглах эх сурвалж сэдэв, том  

цагаан цаас, маркер.  

 

Сургалтын үйл ажиллагааний төлөвлөлт 

 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа - 5 минут  

 Хичээлийн сэдэв ба зорилгыг танилцуулах  

 Шинэ хичээлийн сэдвийн агуулгын товч тойм, ухагдахуун нэр томъёоны тайлал хийх  

 Хичээлийн сэдэвт чиглүүлсэн сэдэлжүүлэх асуулт хариултыг өрнүүлнэ.  

               Биотик- (ургамал, амьтан бичил биет) 

               Абиотик-Агаар, ус, эрдэс бодис  

               Экосистем- биотик ба абиотик хэсгээс үүсэн бурэлдэж, тэдгээрийн харилцан  үйлчлэлийн үр 

дүнд оршин байгаа тогтолцоо.   

 Дэлхий ээж, хүйн холбоо, гэдэг үг хэллэгийн утга чанар, санааг энгийн үгээр өөрсдийнхөөрөө 

тайлбарлана уу? (ярилцлага өрнүүлэх) 

 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут  

Хүн-байгалийн хүйн холбоо, шүтэлцээ холбоо, хамааралт амьдрал, экосистемийн дотор орших нэгэн 

болох хүн байгаль орчиндоо дасан зохицож амьдрах, дэмжин тэтгэж хамгаалах арга ухаанд 

суралцах чиглэлийг голлон анхаарч холбогдох сэдэв, эх сурвалжуудыг уншиж судална.  

 

Эх сурвалж: Бус нутгийн экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааны чиглэл (Б.Батхишиг, 

Ц.Алтанзул нар, 2014 он) 

 Хүн-байгалийн шүтэлцээ 

 Нутаг үзэл баримтлал  

 

Ойлголт мэдлэг: 

 Экосистем олон янз байдалтай: Ойн, тал хээрийн, бэлчээрийн, тариалангийн гэх мэт 
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Экосистем – нийгэм харилцан шүтэлцээтэй эргэх холбоотой, бие биедээ нөлөөлж байдаг. (Хүний 

нийгмээс гарч буй аливаа бодлого, шийдэл нь байгаль экологид нөлөөлдөг). Жишээ нь: Тариалан 

эрхлэх, усжуулалт, уул уурхай, ойжуулалт, хотжилт гэх мэт  

 Хүний нийгэм- байгаль экологи ч гадны нөлөөлөлд автаж хувьсан өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэж 

байдаг (Биологийн олон төрөл зуйл устаж үгүй болсон, сэргэн нөхөн төлжиж байгаа, шинэ 

ургамал, алювиний төрөл зүйл бий болж байна). 

 

 

Тогтвортой хөгжил: Ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээ, боломжийг 

алдагдуулахгүйгээр өнөөдрийн хэрэгцээг хангадаг байх нь 

тогтвортой хөгжил юм. (НҮБ Брундтландийн комисс 1987 он) 

 

Тогтвортой хөгжлийн зорилт:  

Нийгмийн аливаа асуудлыг эдийн засаг, экологи, хүний талаас нь 

иж бүрэн хандаж, шийдвэрлэх нь тогтвортой хөгжлийн зорилт 

мөн.  

 

 

Ногоон эдийн засаг:  

Хүний сайн сайхан, нийгмийн тэгш, хүртээмжтэй байдлыг 

сайжруулахын зэрэгцээ байгаль орчны эрсдэл, экологийн доройтлыг 

эрс бууруулж чадаж буй эдийн засгийг ногоон эдийн засаг гэнэ.  

 

Тодорхойлолтуудын гол үзэл санааг тойрсон ярилцлага өрнүүлнэ.  
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Эргэцүүллийн сэдэв: ДЭЛХИЙН ЭЭЖИЙН ХҮҮХДҮҮД  
                                 (Үгийн тоо 100-аас доошгүй) 

 

 
Бататгал 

1. Сум орон нутгийнхаа экосистемийн үйлчилгээ өгөөжийг хэрхэн хүртэж байна вэ? 

2. Орон нутгийн маань байгаль экологийн төрх байдал, нөөц баялаг ямар байдалтай байна вэ? 

(Үнэлгээ өгөх, багш үнэлгээ бүрийг нэгтгэн ерөнхий төлөв байдлыг тодорхойлох, нэгтгэхдээ 

өөрийн дүгнэлт үзэл бодлыг тусгахгүй) 

3. “Унасан газар-угаасан ус” хэмээх ойлголтыг тайлбарлан ярилцаж тодорхойлолт бичих. 

 
 Дүгнэлт 5 минут 

 

1. Хичээлийн зорилгоо сэргээн санаж хэрхэн хангагдав дүгнэж ярилцах  

2. Бататгалд бичсэн эрэгцүүлэмжийн гуйцэтгэлд үнэлгээ өгөх 

3. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт: 

Байгаль эхийн хүүхдүүд эхийн ач, асрамж, сүү шимийн хариуд насан туршийн өглөгтэй байдаг, эхийг 

өтлөх, өвчлөх үед нь эмчлэх эдгээх асран сувилах үүрэгтэй байдгийн адилаар Хүн-байгалийн хүйн 

холбоог төсөөлөн ойлгож болно.  

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Хүмүүсийн амьд байгалиас хүсэмжлэх эрэлт хэрэгцээ, байгалийн даац, нөөц баялгийн 

хэмжээ ямар байна вэ? 

2. Экологийн ул мөр гэж юу вэ? Бид өдөр тутамд хийдэг үйлдлээрээ экологид ямар эрсдэл 

учруулж буйгаа тооцдог уу?  
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Хичээл 2. Сэдэв 1.2: ХҮН- ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БА ӨГӨӨЖ  
 

Зорилго: Экосистемийн үйлчилгээний төрлүүд, түүнээс хүртэх үр өгөөжийн тухай мэдлэг, нэгтгэх, 

тэнцвэржүүлэх, хамгаалах тухай ойлголттой болох 

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Экосистемийн үйлчилгээ, өгөөж үр ашиг, хангамжийн,    зохицуулах, 

соёлын тулгуур үйлчилгээ  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Уншиж ашиглах эх сурвалж, нэр томъёоны толь, тайлбар  

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа 5 минут 

 Хичээлийн сэдэв, зорилгыг танилцуулна 

 Шинэ хичээлийн сэдвийн агуулгын товч тойм, ухагдахуун нэр томъёоны тайлан хийнэ  

 Шинэ сэдвийн агуулгад чиглэсэн сэдэлжүүлэх асуулт хариулт явуулна 

 Экосистемийн үйлчилгээ, өгөөж нь, хүний нийгэмд амьсгалах агаар, уух ус шиг хэрэгтэй 

үнэт зүйл мөн үү? 

 Байгалиас хүртэх өгөөж баялаг гэж ойлгож болох уу? 

 Өнгөрсөн үед “Хүн байгалийг захирна” гэсэн хэллэг их дэлгэрсэн.  

 Хүн ажлаас хэрэгцээт бүх зүйлээ гуйж хүсч аваад бүр болохгүй бол булааж дээрэмдэж 

аваад байвал юу болох вэ?  

 Харилцан ярилцаж асуулт бүрийг товч дүгнэнэ.  

 

 
 

 



 
 
 

9 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут  

 Уншиж ашиглах материал, эх сурвалж нэр томъёоны тайлбаруудыг үзэх 

 Экосистем: Ухагдахууныг сэргээн санах.  

(Экосистемийн олон янз байдал, бүрдэл, нутаг нутгийн өвөрмөц онцлог шинж зэргээс 

өөрийн сум орон нутгийн экосистем гэдэг ойлголт дээр буулгаж авч үзэхийг багш зөвлөнө. 

Унасан газар-угаасан ус) 

 

Эх сурвалж судлах: (Бүс нутгийн экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааны чиглэл. 

2014 он) 

 

Экосистемийн үйлчилгээ:  

гэдэгт экосистемээс хүртэж буй бодит ба бодит бус бүх талын өгөөж, үр ашгийг ойлгоно. 

Экосистемийн үйлчилгээ өгөөжийг ашигласнаар Нийгэм-эдийн засгийн үр өгөөжийг хүртэх 

давуу талтай боловч хүний ашиглалтын нөлөөгөөр экосистемд сөрөг өөрчлөлт гарч, үр 

өгөөжөө дахин өгөх чадамжгүй болоход хүрдэг. Жишээ нь: Усны, ургамлын, амьтны, ашигт 

малтмалын нөөц багасах, үгүй болох гэх мэт. 

 

Экосистемийн үйлчилгээний 4 ангилал: 

1- Хангамжийн- хүнс, ус, агаар, генийн материал  

2. Зохицуулах- Байгалийн өөрийн зохицуулах, тэнцвэржүүлэх, цэвэршүүлэх 

3, Соёлын- Сэтгэл санаа, зан үйл, танин мэдэхүйн 

4. Тулгуур- Бодисын эргэлт, хөрсний үүсэл бүрдэлт, ургамлын бүтээмж орно 

 

Бататгал 15 минут 

 

1) Самбарт 4 хэсэг зайд экологийн үйлчилгээний 4 төрлийг хамтран ярилцаж бүтээх, ярилцангаа 

өөрсдийн дэвтэрт тэмдэглэн буулгаж авах:  

 
Экосистемийн үйлчилгээ: 
 

Хангамжийн Зохицуулах Соёлын 

-Хүнс, мал тариа ногоо 
-Бэлчээр, тэжээлийн ургамал 
-Хөвөн, торго, олс 
-Ноос ноолуур  
-Загас, ангийн олбор 
-Түлээ, түлш 
-Генийн материал 
-Цэвэр ус, ундны ус 
-Голын тэжээл ус гэх мэт 

-Агаарын чанарын зохицуулалт 
-Ус өөрийгөө цэвэршүүлэх 
-Өвчин эмгэгийн тархалтыг 
хянах 
-Тоос хүртээх 
-Хөрсний элэгдэл доройтлыг 
зохицуулах 
-Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц: 
ус, салхи, нар гэх мэт 

-Байгалийн үзэсгэлэнт газар 
-Тахилгат газар 
-Түүх археологийн газар 
-Амралт, аялал жуулчлалын 
бүс 
-Шинжлэх ухааны ач 
холбогдолт газар 
-Танин мэдэхүйн ач холбогдол 
-Итгэл бишрэл, ёс заншил 
үйлдэх гэх мэт 

 
 



 
 
 

10 

Эргэцүүллийн сэдэв: ЧӨЛӨӨТ СЭДЭВ  
(Үгийн тоо 100-аас доошгүй) 

 

   Бататгал 
 

1. Хүн экосистемийн зөвхөн хэрэглэгч биш бас үйлчилгээ үзүүлэгч мөн 

2. Хүний сөрөг нөлөөллөөс байгаль хариугаа авна 

3. Хүн өөрийнхөө амьдрах орчноо цөлжүүлэхгүйн тулд юу хийх вэ? 
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Дүгнэлт 5 минут 

 

1. Хичээлийн зорилгоо хэрхэн хангав. Дүгнэлт  

2. Бататгалаар хийсэн ажлын үнэлгээ дүгнэлт 

3. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт: 

 

Хүн өөрөө унасан газар-угаасан ус буюу төрөлх нутгийнхаа экосистемийн салшгүй нэгэн 

бүрэлдэхүүн хэсэг учир зөвхөн хэрэглэгч бус үйлчилгээ үзүүлэгч гэдгээ ухамсарлаж өөрийн 

амьдралын орчныг цөлжилтөөс хамгаалж, ирээдүй хойч үеийнхнийхээ хэрэгцээг хязгаарлахгүйгээр 

өнөөдрийн хэрэгцээгээ хангадаг тогтвортой хөгжлийг эрхэмлэдэг байх үүрэгтэй.  

 

 

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Экосистем гэдэг ойлголтыг өөрийнхөөрөө тайлбарлана уу? Экосистем бидэнд ямар 

үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?  

2. Хүмүүс байгалийн экосистемийг бүтээж чадах уу? 
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Хичээл 3. Сэдэв 3.1: ХЯЛГАНА БА ХАЗААР ӨВС 

 

Зорилго:  Малд идэмжтэй олон наст үетэн хялгана, хазаар өвсийг таних, экологийн ач холбогдлыг 

мэддэг болох. 

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Малд идэмжтэй олон наст үетэн хялгана, протеnн-уурагт нэгдэл, тэжээллэг 

чанар;  

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт  

 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

 Хичээлийн сэдэв, зорилгыг танилцуулах 

 Шинэ сэдвийн танилцуулга хийх (ургамлийн өнгөт зураг). Ерөнхий мэдээлэл сэдвийн тоймыг 

тусгайлан хэвлэж бэлтгэсэн хуудсаар сурагчдад тарааж өгнө. 

 Сэдэлжүүлэх асуулт хариултыг өрнүүлэх. 

 Танай нутагт хялгана, хазаар өвс ургадаг уу? 

 Ургадаг бол голдуу ямар газраар элбэг байдаг вэ? 

 Эдгээр ургамлын онцлог үнэт чанар нь юу вэ?  

 Хялгана, цагаан зээр, чоно гурвын идэш тэжээлийн хэлхээг тайлбарлана уу гэх мэт 
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Бататгал 

1. Байгалийн хялгана, Сибирийн хялгана, говийн хялгана, сайрын хялгана, хазаар өвсний бэлчээр 

тэжээлийн ач холбогдлыг тодорхойлох  

2. Ногоон ургамлын уурагт нэгдэл болох протеины бүтцийг бичих 

(протеин = уураг + амид + амино хүчил) 

ургамлын тэжээллэг чанарын үндсэн үзүүлэлт нь протеины хэмжээ чанар юм.  

3. Хялгана, хазаар өвсийг таньж тодорхойлох дадлага ажил.  

 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

(4-6 сурагчийг нэг баг болгон дараах чиглэлээр мэдлэг бүтээлгэх) 

1. Хялгана- алаг өвст ба хазаар өвс зонхилсон бэлчээр хүртэх өгөөжийг 

тодорхойлох 

2. Эерэг ба сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох  

3. Өвөл, хаврын улиралд ургамлын тэжээллэг чанар яагаад мууддаг 

вэ?  

4. Хээрийн бүсийн хялгана-хазаар өвст бэлчээрийн үйлчилгээ, 

өгөөжийг тэтгэн нэмэгдүүлэх, хамгаалах арга хэмжээний санал дэвшүүлэх 

 

                     
     Хялганат бэлчээр 
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Унших сэдэв: Крыловын хялгана Stipa Krylovii  

 
Онцлог шинж: 

Нягт дэгнүүл үүсгэдэг, 15-50 см өндөр олон наст үет ургамал. 7-24 см урт сортой. 5-р сараас эхлэн ургаж, 7-р 

сарын сүүлчээр цэцэглэнэ. 8-р сард үрлэнэ. Ургаа хагдан байдалд намар, өвөл, хавар сайн хадгалагдана.  

 

Ургах орчин тархалт: 

Хэнтий, Хангай, Монгол Дагуур, Хянган ойт хээрийн нутгаар өргөн тархсан.  

Уул толгодийн энгэр, хажуу дагасан элсэрхэг хөрсөнд, алаг өвс элбэг ургасан нуга, нугархаг хээрт арвитай 

ургах ба зонхилогчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.  

 

Тэжээлийн ач холбогдол: 

Хавар цухуйсан хялганыг хонь, адуу дуртай, үхэр дурамжхан иддэг.  

Хялгана хаврын цагт мал тэнхрүүлэхдээ бас тийм ч муу ургамалд тооцогддоггүй. Үр боловсорсон үед мал 

иддэггүй.  

Уулын хээрийн алаг өвс - байгалийн хялганат бэлчээрийн ургац 8.3-11.0 ц/га-д хэлбэлзэх бөгөөд 25.2-30%-

ийг байгалийн хялгана бүтээнэ.    

 

 Говийн хялгана Stipa gobica 

Тэжээлийн сайн чанартай боловч түүний үр хонины биед шигдэж сүрхий зовоох төдийгүй хуулж ч болно. 

Ялангуяа нарийн наст хонийг үрлэсэн шивээт хялганатай бэлчээрт хариулах нь аюултай байдаг юм. 

 

Сурагчийн тэмдэглэл: 
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                           Унших сэдэв:  ДЭРВЭЭН ХАЗААР ӨВС CLEISTOGENES SGUARROSA (Trin. ex Ledeb) Keng. 

Онцлог шинж: 

20 см-ээс өндөргүй ургадаг олон наст, сийрэг дэгнүүлтэй, үетэн ургамал.  

5-р сарын эхээр ургаж, 6-р сард цэцэглээд 8-р сард үрлэнэ.  

Хазаар өвсний иш хатахдаа мушгиран эвхрээд ишнээсээ салж хагдарна. Сийрэг баг цэцгийг 1-3 ширхэг 

цэцэг үүсгэх бөгөөд 7-8 см урт түрүүхэйтэй. Хазаар өвс үрлэх үедээ улаан бор, хагдрах үедээ шар өнгөтэй 

байдаг. 

 

                                        
 

Ургах орчин ба тархалт: 

Хазаар өвс ба Монголын төв ба умард нутгуудаар өргөн тархсан ургамлуудын нэг юм. Тархалтын хувьд 

хээрийн бүстэй нягт холбоотой. Тэнд ихэнхдээ хазаар өвс-шивээт хялганат, агь, хазаар өвс- шивээт 

хялганат зэрэг хээрийн голлох ургамлын бүлгэмдлүүдэд зонхилогч болдог. Хэнтий, Хангайн уулархаг 

нутгийн өргөн хөндийнүүдийг дагаж голдуу хүрэн, хар хүрэн, дунд зэргийн шавранцар хөрс дагаж ургадаг.   

   

Тэжээлийн ач холбогдол: 

Хазаар өвсийг малчид тэжээлийн сайн ургамал гэж тооцдог боловч тэжээллэг чанараараа хялганыг 

гүйцэхгүй. Ногоон байхад нь тэмээ дунд зэрэг, бусад төрлийн мал сайн иднэ. Хагдарсан хойно нь үхэр 

сайн, адуу, тэмээ дунд зэрэг иддэг. Малчид адуу таргалуулдаг ургамал гэж үздэг. 
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Дүгнэлт 5 минут 

Багш хичээлийн зорилгыг дахин сануулж сурагчдаар дүгнэлт хийлгэнэ. Бэлчээрийн олон наст үетэн 

ургамал хялгана, хазаар өвс нь Хэнтий, Хангай, Монгол Дагуур, Хялганы ойт хээрийн нутгын уулын 

хээр, хээрийн бүсийн зонхилогч ургамал. Бог мал, адуу, тэмээ онц сайн иддэг, протеины агууламж 

өндөр (10-11%), өвөл хавар сайн хадгалагддаг тэжээллэг чанар сайтай ургамал юм.   

 Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 
1. Бэлчээрийн “Араг яс бүтээгч” ургамал гэж хялганыг яагаад нэрлэдэг вэ?  

2. Хялгана шивээлэх үедээ ямар үр дагавартай вэ? 

3. Байгалийн хадлан хадах хамгийн тохиромжтой хугацааг тодорхойлно уу? Зонхилох ургамлын 

цэцэглэлтийн үе хэдийд байдаг вэ? 
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Хичээл 4. Сэдэв 3.1: ХӨРС, ХӨРСНИЙ ҮРЖИЛ ШИМТ ЧАНАР 

 

Зорилго: Хөрс байгалийн хамгийн үнэт баялаг болох, хөрсний экологийн үйлчилгээ, өгөөжийг танин 

мэдэж, зүй зохистой харьцах арга ухаанд суралцана. 

 

Ухагдахуун нэр томъёо:  Хөрс үүсвэр, үржил шим, урвалын орчин 

 

Хичээл хоорондын холбоо: Хөрс судлал, ургамал, биологи, хими, физик 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: “Хөрс, хөрсний үржил шим” унших сэдэв. (2 хүүхдийн дунд нэг хуудас). 

хөрсний өнгөт зураг, цомог 

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

 

Багшийн дэмжих үйл ажиллагаа- 5 минут 

 Хичээлийн сэдэв зорилгыг танилцуулах. “Хөрс, хөрсний үржил шим" унших сэдвийг 

суралцагчдад тарааж өгнө 

 Хөрс гэж юу вэ? Хөрсийг яагаад шинжлэн судлах хэрэгтэй вэ?  

 Ямар хөрстэй талбайд тариа ногоогоо таривал тохиромжтой вэ? 

 Уул уурхайн эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхэд ямар хөрс ашиглах вэ? гэх мэт 

асуултуудаар харилцан ярилцаж шинэ сэдвийг судлах үйл ажиллагаанд чиглүүлэнэ.  

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

 Хөрс нь ус, агаар, амьд организмуудын харилцан үйлчлэлээр үүссэн үржил шим бүхий өнгөн 

хэсэг юм, тодорхойлолтыг бичиж ярилцах  

 Монгол оронд олон янзын хэв шинж бүхий хөрс яагаад бүрэлдэв? Учир шалтгааныг олох. 

Тайлбарлаад дараах мэдээллийг унш.  
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        Бататгал 

Сурагчид хоёр хоёроор баг болж ажиллана.  

1. Хөрсний гайхамшигт баялгийг хүн төрөлхтөн хэрхэн ашиглаж байна вэ?  

2. Хөрсний үүсвэрийн хүчин зүйлээс уур амьсгалын нөлөөллийг жишээгээр тайлбарлах.  

3. Хөрсний үржил шимийг сайжруулагч байгалийн амьдралын харилцан хамаарлыг 

тайлбарлах.  

4. Хөрсний үржил шим яаж алдагддаг вэ?  

5. Хөрсний үржил шимийг тэтгэх нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны төрлүүдийг жишээн дээр 

тайлбарлана уу? Асуултуудын дагуу хариулт бичиж хоорондоо солилцож мэдлэг ойлголтоо 

бататгана.  

Мэдээлэл дээр ажиллах:  

 

Монгол орны хөрсийг 12 бүлэг, 33 хэв шинж, 150 төрөлд ялгадаг байна. Газар зүйн байрлал, эрс тэс 

уур амьсгал, гадаргын олон янз байдал, өндөржилт нөлөөлжээ гэсэн дүгнэлтэд хүрэх.  

 

 Хөрсний үржил шимийг байгалийн, үр ашигтай гэж хоёр хуваадаг. Байгалийн чадавхитай 

үржил шимтэй хөрс нь ялзмаг ихтэй тэжээлт бодисуудын нөөц, ус чийг, агаар, дулааны 

горимтой байна. Үр ашигтай үржил шимт хөрс нь байгалийн чанараас гадна хүний үйл 

ажиллагаагаар шинж чанар нь сайжирсан хөрс юм.  

 

Хөрсийг сайжруулах аргууд:  

- Хүчиллэг хөрсийг шохойжуулах 

- Бордох, усжуулах замаар хөрсний ус, агаар дулааны горимыг зохицуулна.  

- Хөрсний бичил биетний нөлөөгөөр 3-5тн шим үлдэгдэл задрахад 1 тн ялзмаг үүснэ.  

Байгалийн жамаар бичил биетний үйлчлэлээр шим тэжээлтэй хөрс үүсэхэд асар их 

хугацаа шаардагдана.  

- Хөрс үүсэж, үржил шим нь сайжрахад шавж их үүрэгтэй. Шавжны хооллолт ялгадас, 

үхсэн шавжнууд нянгийн үйлчлэлээр задарч эрдэсжээд хөрсөнд шингэдэг.  

- Шоргоолж хөрсний физик, химийн шинж чанар өөрчлөгдөхөд нэн чухал үүрэгтэй.  

- Хулгана, оготно, орог зусаг, сохор номин, тарвага, зурам хөрсийг агааржуулж, 

сийрэгжүүлэхээс гадна хөрсийг ухаж өнгөн хэсгийг нь гүехэн хэсэгтэй нь сэлгэнэ. 

Ялгадсаараа бордоно.  

- Чийгийн улаан хорхой хөрсийг сийрэгжүүлж ярахаас гадна үлэмж хэсгийг нь өөрөөрөө 

дамжуулж гаргадаг. Хорхойн биеэр дамжин гарсан дүгрэг бөөмхөн нь хөрсний бүтэц 

үржил шимийг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.  

Эрдэмтэн Ч. Дарвин (1809-1882) 1 га талбайд буй чийгийн улаан хорхойн гэдсээр жилд 25 тн 

хөрс дамжин гардгийг тогтоожээ.  
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Дүгнэлт 5 минут 

 

1. Хөрс бол байгалийн хамгийн үнэт баялаг  

2. Хөрсний экологийн үйлчилгээ, өгөөжийг нэмэгдүүлэх.  

3. Элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж нөхөн сэргээх нь чухал.  

4. Ургамал амьтны гаралтай бордоог шим бордоо гэнэ. Малын шивх, өтөг бууц, шувууны сангас 

бол шим бордоо. Ийм бордоог хэрэглэх нь байгаль орчин болон хүний биед хор нөлөөгүй, 

элбэг хямд байдаг.  

 

Бордоо Ургамалд үзүүлэх нөлөө Бордоо дутагдсаны шинж 

Азот (N) Үндэс, иш, навч мөчрийн өсөлтийг 

түргэсгэнэ. Ихэдвэл жимс, жижгэрэх, амт 

чанар, хүйтэнд тэсвэрлэх нь муудна.  

Мөчир доод хэсгээсээ цайвар ногоон 

болж улмаар шарлан дээд мөчиртөө 

шилжинэ. Мөчрийн өсөлт саатаж 

навч нь эрт унана.  

Фосфор (P) Үр жимсний амт чанар нь дээшилнэ.  Өсөх, цэцэглэх, боловсрох нь 

удааширна. Доод мөчрийн навчны 

судал улбар шар болж, илтэс нь 

харлан хатаж унана.  

Кали (K) Өвчин, хортон, хүйтрэх, хуурайшихыг 

тэсвэрлэх нь сайжирна. Болцуу, үндэсний 

өсөлт түргэснэ.  

Навчны зулгарч унах явц илэрнэ. 

Навч дээд талаасаа унана. Навчны 

зах хуйларна.  

 

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Танай нутгийн хөрсний зонхилох хэв шинж ямар вэ? Хөрсний үржил шимт чанар алдагдсан 

бол шалтгааныг нь тодорхойлно уу.  

2. Хөрсний үе давхаргын бүтцийг судлах, тодорхойлох ажлыг багштайгаа хамтран хийгээрэй.  

3. Хөрс, ургамал, амьтны харилцан хамаарлыг тайлбарлаарай. 
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Унших сэдэв:   Хөрс, хөрсний үржил шим 

Хөрс бол байгалийн хамгийн чухал баялгийн нэг. Хөрс нь хуурай газрын бараг 

бүх амьдралыг тэтгэдэг амьд, амьсгалдаг ертөнц. Хөрс экосистемд бүх талын гүн нөлөө үзүүлдэг учраас 

“агуу нэгтгэгч” гэдэг. Жишээ нь: Хөрс бол амьтан ургамалд хэрэгтэй шим тэжээл, усыг тээж байдаг. Нэвчин 

өнгөрөх усыг шүүж цэвэрлэнэ. Ингэхдээ усны химийн найрлагыг өөрчилж, гүний ус руу орох эсвэл агаар 

мандалд хөөрч бороо болох усны хэмжээнд нөлөөлж байдаг. Хүний хэрэглэдэг хүнс, хувцас, цаас, 

барилгад ашигладаг ихэнх материал хөрснөөс гаралтай. Халууныг хадгалж дамжуулна. Агаар мандлын 

температур, хийн төрөл, хэмжээнд нөлөөлнө. Ургамал болон хөрсөнд амьдардаг янз бүрийн организмын 

үйл ажиллагааг хянана. 

 

Хөрс 4 бүрэлдэхүүнтэй 

1. Эрдэс чулууллаг 

2. Органик бодис  

3. Ус чийг 

4. Агаар 

 

                       Хөрсний бүтэц, бүрэлдэхүүнээс хамаарч гүйцэтгэх үүрэг, хэрэглээ нь янз бүр байдаг. Жишээ 

нь: Тариаланд ашиглах сайн хөрсний 45% нь эрдэс, 5% нь органик бодис, 25% нь агаар, 25% нь ус байдаг 

байна. Тоосго хийхэд ашигладаг хөрс ямар ч органик бодисгүй байх ёстой.  

 

Хөрс үүсвэрийн 5 хүчин зүйл 

1. Эх чулууллаг  

2. Уур амьсгал (өгөршил) 

3. Газрын гадарга  

4. Организм  

5. Цаг хугацаа  

 

Хөрсний үржил шим  

Хөрсний үржил шим нь хөрсөнд байгаа тэжээлийн бодисын хэмжээгээр тодорхойлогддог.  

Азот (N), фосфор (P), кали (K) гурав нь ургамал ургахад хамгийн чухал тэжээл юм.  

 

Хөрсний чийгшил  

Ус чийг нь хөрсний хими, биологи, физик үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй.  

Химийн хувьд: Ус чийг нь бодис элементийг зөөгдөлд оруулдаг урвалын орчин болно.  

Биологийн хувьд: чийгшил нь ургамлын төрлийг тодорхойлж, үндэсний тархалтанд нөлөөлнө.  

Физикийн хувьд: ус чийг нь гидрологийн эргэлтийн нэг хэсэг юм.  

Хөрсний эзэлхүүний 
1

4
-ийг уг чийг эзэлсэн хөрсөнд таримал ургамал хамгийн сайн ургадаг. 

 

Сурагчийн тэмдэглэл: 
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Унших сэдэв:   Хөрсний температур 

 

 Температур нь хөрсний хими биологийн үйл ажиллагаанд ихээхэн нөлөө 

үзүүлдэг. Хөрс дулаан болох тусам хөрсөнд амьдардаг бичил биетнүүдийн биологийн үйл ажиллагаа 

идэвхиждэг.  

Цаг уур судлаачид хөрсний температур, чийгийг зөв тооцох юм бол цаг агаарын урьдчилсан мэдээг илүү 

бодитой хэлэх боломжтойг илрүүлжээ.  

 

Хөрс тухай нутгийн түүхийг бичиж үлдээдэг. “Хөрс бүр өөрийн түүхтэй“.  

 

Сурагчийн тэмдэглэл: 
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Хичээл 5.  Сэдэв 3.2: ХӨРСНИЙ УС БАРИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 
Зорилго: Хөрсний механик бүрэлдэхүүн ус чийгийн 

агууламжийг мэдэх энгийн арга, ач холбогдлын 

тухай, мэдлэг ойлголттой болох. 

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Хөрсний ус барих чадвар, хөрсөн 

дэх карбонат, нитрат 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Хөрсний карбонат нитратыг тодорхойлох аргачлал, унших сэдэв, 

хөрсний үе давхаргын зураг, схем, загвар ашиглана. 

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 
 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа- 5 минут 

 Хичээлийн сэдэв, зорилго, сэдвийн агуулгын товч тоймыг танилцуулна.  

 Ухагдахуун нэр томъёоны тайлбар хийнэ.  

 Тодруулах асуулт хариулт, уншиж ашиглах сэдэв, эх сурвалж материал  дээр ажиллах 

зааварчилгаа өгнө.  

 Сэдэлжүүлэх чиглүүлэх асуулт тавьж харилцан ярилцах  

- Ширүүн их устай аадар борооны дараа яагаад үер буудаг вэ?  

- Зөөлөн шиврээ намираа бороо удаан үргэлжлэн ороход яагаад үер болдоггүй 

вэ?  

- Хөрс усаар ханана гэж байх уу?  

- Хөрс усаар ханавал илүүдэл яах вэ? гэх мэт 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут 

 Өмнө үзсэн хөрс ба ус, хөрсний ус чийгийн агууламж зэрэг ойлголтуудыг сэргээн сануулж 

ярилцана.  

 Шинэ сэдвийн агуулга судлах унших материал, ашиглах эх сурвалжуудыг сурагчид авч уншиж 

танилцах  
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Унших сэдэв: Хөрсний ус барих чадвар 

 

 Хөрсний ус барих чадвар гэдэг нь хөрс усыг доошоо алдалгүй, эсвэл 

буцаагаад ууршуулалгүй өөртөө хадгалах ус чийгийн хэмжээ юм. Бороо ороход тодорхой 

хэмжээний ус чийг хөрсөнд нэвчиж шингээхдээ хөрсний бүх зай завсаруудыг дүүргэсэн 

тохиолдолд хөрсийг усаар хангасан гэж үздэг. Газар нь ууршилт болон траспирацаар хатахад 

хөрсний чийг аажмаар багасдаг.  

 Хөрсний ус чийг барих чадвар нь дээд цэгээсээ буурсаар хөрс хатах цэг (ургамлын амьдралыг 

тэтгэхэд хөрсний ус чийг хүрэлцэхгүй болж эхлэх цэг) гэгддэг ус чийгийн агууламжид хүрдэг. 

Хөрсний чийг агууламжид хур тунадасны өөрчлөлт, хөрсний шинж чанар нөлөөлнө. Жишээ нь: 

Элсэрхэг үе давхарга нь шаварлаг үеийн дээр байрласан бол нэвчиж байгаа ус шаварлаг үе 

давхрага руу маш удаан шингэнэ. Яагаад гэвэл элсэрхэг хөрс нь том нүх сүвтэй байх ба шаварлаг 

хөрс нь жижиг сүвтэй. Иймд шаварлаг хөрсний үе нь ус чийгийг удаан барьж дээр нь байгаа 

элсэрхэг хөрс илүү их чийгтэй байж болно. Ийм хөрсөнд ургамал ургах нөхцөл сайн бүрдэнэ.  

 

Карбонат: Ус нэвчилт багатай газар кальци болон бусад элементийн карбонат хуримтлагддаг. 

Хөрсөнд карбонат байвал уур амьсгал хуурайгийн шинж. Эсвэл хөрсийг бүрдүүлэгч эх материал нь 

кальци ихтэй шохойн чулуу байж болно. Хуурай уур амьсгалтай газар карбонатууд цементтэй 

чөлөөтэй хатуу нягт үе давхарга үүсгэдэг. Ус чийгийг доош нэвтрүүлэхгүй ус барих үе давхарга 

болдог.  

 

Хөрсөн дэх карбонатыг шинжлэх энгийн арга:  

Шинжилгээнд авсан хөрсний дээж дээр цууны хүчил дусаахад карбонат байвал хөөсөрнө. 

Болгоомжтой гартаа хүргэж болохгүйг анхаарна уу.  

 

Сурагчийн тэмдэглэл: 
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Бататгал 

Туршилт хийж үзэх:  

1. Хөрсний карбонатыг шинжлэх туршилт хийж үзэж болно.  

2. Хөрсний нитрат хэлбэрт байгаа азотыг илрүүлэх туршилт хийж болно. Энэ нь хөрсний 

үржил шимийг тодорхойлох арга.  

Хөрс нь хүрээлэн буй орчин экосистемд ямар үүрэг гүйцэтгэж байгааг тодорхойлоход хөрсний 

чийгшилийг мэдэх хэрэгтэй болно. Хөрсний чийгшил гэдэг нь хөрсөн дэх усны агууламж юм. 

Хөрсөн дэх ус чийг нь урвалын орчин юм.  

 

 
Бататгал 

1. Багуудыг дуудаж санал бодлыг нь ангид танилцуулж, түүнийг нь самбар дээрх том цаасан 

дээр бичүүлнэ. Ангийн ярилцлагын үеэр гарч ирэх саналыг мөн нэмж бичнэ.  

2. Усны хэрэглээ, усны чанар болон хангамжийн талаар сэтгэл түгшээж байгаа асуудлуудыг 

ангилан өөрсдөө шийдвэрлэж болох, болохгүй шалтгааныг үндэслэлтэй бичиж ярилцана. 

 

Дүгнэлт 5 минут 

 

1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав гэдэгт дүгнэлт өгөх  

2. Бататгалаар гүйцэтгэсэн дасгал ажил туршилтын үр дүнд үнэлгээ өгөх  

3. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт.  

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Хөрсний сүвшил дэх ус, агаарын харицаа ямар байх зүй тогтолтой вэ? 

2. Хөрсөнд ус ямар ямар төлөв байдалтай агуулагдаж байдаг вэ? 

3. Хөрсний чийгээр ханасан байдал гэж юуг хэлэх вэ? 
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Хичээл 6.  Сэдэв 3.3: МАНАЙ НУТГИЙН ГОЛ УС 

 
Зорилго: Сурагчид нутгийнхаа гол усны үнэ цэнэ, усны 

нөөцийн ба ашиглалтын асуудлуудыг 

тодорхойлох мэдлэг олгоно. 

 

Хичээл хоорондын холбоо:  

- Амьд организм, амьгүй зүйлсийн хоорондох уялдаа 

холбоо, харилцан хамаарлын талаах ойлголттой 

болох (усны нөөц баялаг гэх мэт) 

- Байгаль орчин, экологийн асуудлууд мөн айл гэр, үйлдвэр гэх мэт газруудаас үүсэх 

бохирдлын талаар ойлголттой болох (биологи, байгаль хамгаалал, газар зүй) 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Самбарт том цаас өлгөн голоор нь шугамдан талд нь “Усны хэрэглээ” 

нөгөө талд нь “Нутгийн усны асуудалд сэтгэлд түгшээж буй зүйл” гэж бичнэ. Маркер-Самбарын үзэг 

 

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа- 5 минут 

 Нутгийнхаа усны эх үүсвэрийн тухай ярилцах: Энэ нь нутгийн гол мөрөн, булаг шанд уу? 

Гүний худаг уу? Төвлөрсөн усан хангамж уу? Сургууль, орон сууц гэртээ усаа хэрхэн татдаг 

вэ? Ихэнх сурагчид өөрсдөө усаа зөөдөг тул усны эх үүсвэрээ шууд нэрлэнэ.  

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут 

 

1. Цаас сурагчдад тараан өгч голоор нь босоо шугамдуулан нэг талд нь “Усны хэрэглээ” нөгөө 

талд нь “Нутгийн усны асуудал, сэтгэл түгшээж буй зүйл” гэсэн сэдэвтэй гарчиг тавиулна.  

2. Сурагч бүрээр цаасны 2 талд өгөгдсөн сэдэв бүрийн доор тав, таван зүйл бичүүлнэ.  

3. Сурагчид бүгдээрээ ажиллаж дууссаны дараа хоёр хоёроор нь баг болгож бичсэн зүйлсийг 

нь хооронд нь ярилцуулна. Сэдэв бүрийн доор 2 сурагчийн бичсэн нийлээд 10 зүйлээс 

хамгийн чухал гэсэн 3 зүйлийг сонгуулна.  

 

Дүгнэлт 5 минут 

 

1. Усны хэрэглээ  

- Нутгийн иргэд усыг юу юунд хэрэглэдэг вэ?  

- Хүн бүр усыг адилхан зорилгоор хэрэглэдэг үү?  

- Усыг бизнес, үйлдвэрлэлийн зорилгоор ашиглаж байна уу?  

2. Усны асуудал, сэтгэл түгшээж буй зүйлс:  

- Танай нутагт усны талаар тулгамдсан ямар асуудал байна вэ?  
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Нэмэлт хичээл 

 Сурагчид бие даан судлах ажил:  

1. Дэлхийн ард түмнүүд усыг хэрхэн ашиглаж байна вэ?  

2. Дэлхий нийтэд усны талаар сэтгэл түгшээсэн ямар асуудал байна вэ?  

3. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол орны усны нөөцөд хэрхэн нөлөөлж болох 

вэ?  

Сурагчид өмнөх мэдлэгээ ашиглан гэрьтээ бие даан сонирхон уншиж судлах, үр дүнгээ ангидаа 

танилцуулж болно.  

- Сүүлийн жилүүдэд урсгал татарсан, хатаж ширгэсэн гол горхи булаг хичнээн байна вэ?  

- Хэрэв байгаа бол ямар шалтгаан хүчин зүйлийн нөлөөллөөс болсон бэ?  

- Ардчилсан нийгэмд иргэд ус гэх зэрэг нийтээрээ ашигладаг нөөц баялагтай холбоотой 

асуудал, сэтгэл түгшээсэн зүйлсийг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ? зэрэг асуултанд хариулт өгч 

харилцан ярилцах.  

 

 

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Нутгийнхаа гол горхи, булаг рашаан нуур худаг усны нэрийн жагсаалтыг бичнэ үү.  

2. Урсгал нь тасарсан, хатаж ширгэсэн гол усны нэрс, шалтгааныг тайлбарлан бичнэ үү.  

3. Нутгийнхаа гол усыг хамгаалах чиглэлээр иргэдийн оролцоо, хөдөлгөөн, үйл ажиллагаа ямар 

байдаг вэ? Бид юу хийж чадах вэ?   
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Хичээл 7.  Сэдэв 3.4: УС, УСНЫ ЧАНАР  
 

Зорилго: Усны чанарт сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлс, орон нутгынхаа 

усны чанарыг сайжруулах зарим арга замын талаар ойлголт 

мэдлэгтэй болно.  

 

Хичээл хоорондын холбоо:  

- Усны бохирдлын учир шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга замууд 
- Хүний үйл ажиллагаа байгаль орчинд хэрхэн нөлөө үзүүлдэг тухай (Байгаль хамгаалал, 

биологи) 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа- 5 минут 

 

1.  “Усны чанар” гэсэн ойлголт ухагдахууныг тайлбарлаж ярилцана 

Голын ус эрүүл байвал ундны ус, загас агнуур, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, аялал жуулчлалд ашиглах 

сайн чанарын усны хэмжээ хангалттай болно гэдгийг сурагчдад тайлбарлана.  

2. Ангийн самбарт байрлуулсан том цаасан дээр “Усны чанар” ойлголтыг бүтээх зорилгоор 

сурагч бүрийн санааг бичүүлнэ. (Тогтсон стандарттай харьцах усны физик, хими, биологийн 

шинж чанар) 

Усны чанарын стандартыг ундны усыг хамгаалах, устай харьцах явцад нь хүмүүсийн аюулгүй 

байдлыг баталгаажуулах, экосистемийн цогц байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор тодорхойлдог.  

 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут 

1. Сурагч бүрд жижиг цаас тарааж өгөөд түүн дээрээ орон нутгынх нь усны  чанарт сөргөөр 

нөлөөлж байж болзошгүй тохиолдлыг бичүүлнэ.  

(жишээлбэл: уул уурхай, үйлдвэрийн бохир ус, автомашины утаа, малын бэлчээр, хог хаягдал, хог 

шатаах гэх мэт) 

2. Усны чанарын тухай ойлголтыг бүтээх зураглал руу сурагчдыг нэг нэгээр нь дуудаж санаагаа 

бичсэн цаасыг наалгана. Хэрвээ сурагчид хангалтай олон санаа гаргаж чадахгүй бол багш 

чиглүүлэн өөрийн санааг нэмж тэдгээр хүчин зүйлс усны чанарт хэрхэн нөлөөлдгийг 

тайлбарлан ярилцана.  
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Бататгал 

Сурагчдыг жижиг баг болгон хуваана. Баг бүрд усны чанарыг хамгаалах тухай сурагчийн бөглөх 

хуудсыг өгч ангийн самбарт байгаа усны чанарын зураглалаас усны чанарт сөргөөр нөлөөлдөг 

газар, усны гурван ашиглалтыг сонгуулна. Дараа нь багууд тус тусдаа газар, усыг ашиглахдаа сөрөг 

нөлөөг нь багасгах 3 арга замыг бодож олох дасгал ажил хийлгэнэ.  

Багууд даалгавараа хийж дууссаны дараа тус бүрээр нь асуудлыг шийдвэрлэх санааг нь 

танилцуулан тайлбарлуулна. Бусад сурагчид санаагаа нэмэрлэн идэвхитэй оролцоно.  

 

 

Унших сэдэв:  

 

2010 оны усны тооллогоор 9340 булаг шанд, 5177 гол, 3735 нуур, 422 

рашаан тоологджээ. Үүнээс 2100 булаг, 900 гол, 1200 нуур, 60 рашаан ширгэсэн байна. Ширгэсэн 

шалтгаан нь эрдэмтдийн судалгаагаар 80% нь байгалийн гэнэтийн үзэгдлээс, 20% нь хүний 

буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй гэжээ. 

2020 онд нийслэлийн орон сууцанд амьдардаг нэг хүн хоногт 200 литр ус, гэр хороололд нэг хүн 

25 литр ус хэрэглэнэ гэсэн тооцоо гарчээ. Ингэснээр 2020 онд нийслэлийн ундны усны хэрэглээ 

хоногийн 260 мянган м3 –т хүрэх ажээ.  

 

 

 

 

Дүгнэлт 5 минут 

 

Усны чанарыг дээшлүүлэх эдгээр санаа нь нутгийн усны чанартай холбоогтой асуудлыг нийцэхэд 

хувь нэмэрээ оруулах боловч өөрсдөө дангаараа шийдэл болж чадахгүй. Усны чанар нь цогц 

асуудал бөгөөд удаан хугацаанд нарийн судалгаа шинжилгээ, болон хяналт үнэлгээ хийж байж 

зохих шийдэл нь олдох асуудал юм.  
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Нэмэлт хичээл 

1.  Сурагчдыг хот, хөдөөгийн усны чанар, ашиглалт, үзүүлэх нөлөөллийг харьцуулах 

даалгавар өгнө.  

2. Жил бүрийн 3-р сарын 22-нд Дэлхийн усны өдрөөр ирэх жил Монгол улс ямар сэдвээр 

оролцож болох тухай асуудал дэвшүүлэх.  

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Усны чанар, цэвэр тунгалаг байдал гэж юу вэ? Хүн мал ямар усаар ундаалж байна вэ? 
2. Усны чанарыг илэрхийлэх индикатор болсон ямар амитад байдаг вэ? 
3. Ус бохирдуулах ямар эх үүсвэрүүд байна вэ? Урсгал усанд бохир байдаггүй гэдэг үнэн үү? 
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Хичээл 8.  Сэдэв 4.1: УУР АМЬСГАЛ БҮРЭЛДЭХЭД НӨЛӨӨЛӨХ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛС  

 

Зорилго: Монгол орны уур амьсгалын эрс тэс хуурай сэрүүн уур 

амьсгал бүрэлдэх болсон хүчин зүйлс, уур амьсгалын 

элементүүдийн хуваарилалтын тухай мэдлэг ойлголт олгох.  

 

Хичээл хоорондын холбоо: Монгол орны физик газар зүйн уур 

амьсгалын бүс, температур, агаарын даралт, хур тунадасны хуваарилалт 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Монгол орны уур амьсгалын газар зүйн зураг, глобус.  

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа- 5 минут 

 Хичээлийн сэдэв зорилгыг танилцуулна.  

Дэлхийн бөмбөрцөг глобус, монгол орны уур амьсгалын зураг дээр монгол орны газар зүйн 

байрлалыг өргөрөг, уртрагийн дагуу зааж тодорхойлох. 

 Монгол орны уур амьсгалын онцлогт ямар хүчин зүйлс нөлөөлсөн бэ? Асуултанд товч хариулт 

өгөх.  

1. Газар зүйн байрлал 

2. Гадаргын өндөршилт 

3. Далай тэнгисийн алслагдсан байдал  

4. Агаарын ерөнхий орчил урсгал 

 Уур амьсгалын бүрдүүлэгч элементүүд юу байдаг вэ?  

1. Агаарын температур  

2. Агаарын даралт ба салхи  

3. Хур тунадас  

 

-  
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Унших сэдэв: Уур амьсгал бүрэлдэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйлс: Монгол орон эх 

газрын эрс тэс уур амьсгалтай үүнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйлс  

 

  
Газарзүйн байрлал: Монгол орон дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын дундад өргөрөгт ХӨ 420-520-

ийн хооронд оршдог нь сэрүүн уур амьсгал бүрэлдэх үндсэн хүчин зүйл болжээ.  

Газарзүйн өндөршилт: Далайн төвшнөөс дээш өндөрт оршдог, гадаргын өндөр намын зөрүү их, 

уулсын байрлал чиглэл нь уур амьсгалд нөлөөлнө.  

Далай тэнгисийн алслагдсан байдал: Далайн тэнгисээс алс хол учир хур тунадас бага, хуурай уур 

амьсгал бүрдэнэ.  

Агаарын ерөнхий орчил урсгал: Өвөл зундаа шилжин ирэх агаарын масс нөлөөлнө. Өвөлдөө 

Арктикаас хүйтэн агаар, зундаа өмнөөс дулаан орны агаарын масс шилжин ирдэг. Уур амьсгалын 

элементүүдийн газарзүйн хуваарилалт:  

Агаарын температурын хуваарилалтанд газарзүйн өргөрөг, нарны цацраг, хийн мандлын орчил 

урсгал, газрын хотгор гүдгэр ихээхэн нөлөөлнө. Монгол орны агаарын температур сүүлийн 76 

жилд 2.240С-ээр дулаарч, их халуун өдрийн тоо огцом нэмэгдэж, харин их хүйтэн өдрийн тоо 

буурсан байна.  

Жилийн дундаж температур нь 450 дугаар өргөрөгөөс урагшаа нутагт “+” тэмдэгтэй буюу дулаан 

үүнээс хойших нутагт “-“ тэмдэгтэй байна. Хамгийн дулаан газар Баянхонгор аймгийн Шинэжинст 

сумын нутаг Эхийн голд +44,80С, хамгийн хүйтэн Увс аймгийн Зүүнговь суманд -560С хүрчээ.  

Агаарын даралт, салхи: Монгол орон дэлхийн агаарын бага даралтын бүсэд оршдог. Агаарын 

даралтын хуваарилалтад температур, гадарга, агаарын массын шилжилт нөлөөлдөг. Манай оронд 

баруун ба баруун хойд зүгийн салхи зонхилно.  

Хур тунадас: Манай оронд жилд дунджаар 200-220 мм, тунадас унана. Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн 

уулсад 500 мм түүнээс их, Дорнодын талд 200-300 мм, говьд 100-150 мм тунадас унадаг.  

Багшийн тусламжтайгаар сэдвийн товч дээр ажиллана.  

 

 

Сурагчийн тэмдэглэл: 
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Бататгал 

- Монгол орныг яагаад эх газрын, эрс тэс уур амьсгалтай гэж тодорхойлсон бэ?  

- Монгол орон эргэн тойрон уулсаар хүрээлэгдсэн нь ямар нөлөөлөл үзүүлдэг вэ?  

- Өвөлдөө эрс хүйтэрч, зундаа халж, хур тунадас бага, хуурай уур амьсгал бүрдсэн нь юутай 

холбоотой вэ? (Далай тэнгисээс алс хол эх газрын нөлөөлөл их). 

- Хавар яагаад их салхи шуургатай тогтвортой цаг агаартай байдаг вэ?  

- Баруун аймгуудад орсон бороо, 2-3 хоногийн дараа төвийн нутагт ирж улмаар зүүн зүгт 

шилждэг нь ямар учиртай вэ? (Сэрүүн орны циклон баруунаас зүүн тийш дайран өнгөрдөг 

нь зонхилох салхины чиглэлтэй холбоотой). 

- Зуны эсрэг циклон удаан үргэлжилбэл ган болох аюул бий. Эсрэг циклоноос шалтгаалан 

үүссэн ган манай нутгийн өмнөд хэсэг говь, хээрийн бүсэд нилээд тохиолдоно.  

Дээрхи өгөгдлүүдийн учир шалтгааныг тайлбарлан ярилцаж уур амьсгалын элементүүдийн 

хуваарилалтанд нөлөөлдөг зүйлээс сонирхсон асуултууд гаргаж ангид хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.  

 
Дүгнэлт 5 минут 

Багш сурагчид харилцан ярилцаж хамтран дүгнэлт гаргана. 

 Монгол орон далайгаас алс хол, өндөр уулсаар хүрээлэгдэн, өндөрт оршдог учир эх газрын 
эрс тэс уур амьсгалтай.  

 Манай орны уур амьсгалд Арктикийн сэрүүн бүсийн, дулаан орны агаар нөлөөлдөг.  
 Дэлхийн хойд хагасын өвлийн агаарын их даралтын төв манай орны нутагт бүрэлдэн тогтдог.  
 Жилийн дунджаар үзэхэд нутгийн өмнөдөд дулаан хойд хэсэгт сэрүүн байдаг нь газар зүйн 

байрлал ба  гадаргаас хамаарна.  
 Хур тунадасны хуваарилалтанд агаарын даралт ба гадаргын байдал нөлөөлнө.  

  

 Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Монгол орны эх газрын, эрс тэс хуурай сэрүүн уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход юу юу 

нөлөөлдөг вэ? 

2. Нарны цацраг, хийн мандлын орчин урсгал, газрын гадаргын янз бүрийн байдал хоорондын 

нягт холбоо хамаарлыг тайлбарлан ярилцаарай.  

3. Монгол орны нутаг дэвсгэр Хойд мөсөн далайгаас 3000км, Газрын дундад тэнгисээс 5000км, 

Номхон далайгаас 1600км хол оршдог нь ямар уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд нөлөөлдөг вэ? 
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Хичээл 9.  Сэдэв 4.2: УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ БА ҮР 

ДАГАВАР 

 
Зорилго: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүчин зүйл, үүсэж буй үр 

дагавар, сорилтуудыг даван туулах мэдлэг ойлголтыг 

олгох 

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн 

төрөл зүйл, мөнх цэвдэг, экосистемийн бүсийн хил. 

 

Хичээл хоорондын холбоо: Байгаль шинжлэл, газар зүй, биологи.  
 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Самбарт 8 хуудас цаас өргөж байрлуулах. 

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 
 
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа- 5 минут 
Хичээлийн сэдэв, зорилгыг таниулна. Сэдвийн тойм танилцуулга хийнэ. Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн нөлөөлөл нь Монгол улсын нийгэм эдийн засаг болон бусад бүх салбар мэдрэгдэж 

байна. Монгол улс хуурай, эрс тэс уур амьсгал, нэн эмзэг  хувьсамтгай экосистемтэй бөгөөд уур 

амьсгалын өөрчлөлт маш эмзэгээр тусч байгаа билээ.  

1. Агаарын температур нэмэгдсэн.  

2. Гадаргын усны нөөц багассан. 

3. Хур тунадасны хэмжээ багассан.  

4. Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн тоо, хүрээ, эрчим эрс нэмэгдсэн(2 дахин) 

5. Мөнх цас мөс, цэвдэг гэсэх.  

6. Байгалийн экосистемийн бүсчлэлийн хил хойд зүгт шилжих.  

7. Ургац буурах  

8. Биологийн төрөл зүйлийн хомсдолд орж буй байдал зэрэгт анхаарал хандуулахыг хүснэ.  
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Унших сэдэв: Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр дагавар 

 

-  Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур сүүлийн 70 
жилд 1.80-2.10 хэмээр нэмэгдсэн ба энэ зуны эцэс гэхэд 50С нэмэгдэх тооцоо гарчээ. 
Монголтой харьцуулахад дэлхийн температур сүүлийн зуун жилд 0.70С –р нэмэгдсэн 
байна.  

- Халуун өдрүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь ууршилтыг улам ихэсгэж гадаргын усны 

нөөцийг багасгана. 2003 оны тооллогоор гадаргын ус: 5656 гол горхины 683 нь, 4193 нуур 

цөөрмийн 760 гаруй нь сүүлийн хэдэн жилд ширгэж алга болжээ.  

- Хур тунадас жилд 300-400 мм унадаг нь багассаар байна.  

- Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс үүссэн байгалийн гамшиг өнгөрсөн 20 жилд давтамж нь 2 

дахин нэмэгдсэн.  

- Агаарын температур өсч, хур тунадасны хэмжээ багасах нь цасан бүрхүүлийг багасгаж, 

мөнх цас, цэвдэгийг хайлуулж байна.  

- Байгалийн экосистемийн бүсийн хил өөрчлөгдсөн байна. Дэлхийн дулаарлаас болж 

агаарын жилийн дундаж температур 10С-р нэмэгдэхэд байгалийн бүсийн хил туйлын зүг 

100-200 км-ээр шилжинэ гэсэн тооцоо бий.  

- Уур амьсгалын өөрчлөлт нь гадаргын усны тэнцвэрт байдал, хөрсний чийгшил, ургамлын 

ургалтанд маш ихээр нөлөөлж байна.  

- Биологийн төрөл зүйлийн хомсдолд олон хүчин зүйл нөлөөлдөгөөс хамгийн гол нөлөөг 

уур амьсгал үзүүлж байна.  

 

Сурагчийн тэмдэглэл: 

 

 

 
Дүгнэлт 5 минут 
           
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагаврыг давтагдашгүй хүчин зүйл гэж сөгдөх биш бууруулах, 

даван туулах, дасан зохицох арга хэмжээний цогц бодлого хэрэгтэй болжээ. Үүнд хүн бүрийн 

оролцоо чухал юм.  
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Бататгал 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас үүсч буй үр дагавруудыг бууруулах (8) бодлого, арга 

хэмжээний төсөл боловсруулах санал бэлтгэх чиглэлээр хоёр хүнтэй баг болон ажиллана. 

Үр дүнг нэгтгэх ажлыг багш зохион байгуулна. Самбарт өлгөсөн 8 ширхэг цаасан дээр маркераар 

саналуудыг давхардуулахгүйгээр бичнэ. Үүнээс бодлогын баримч бичигт тусгах хэмжээний 

саналууд гарч болох юм.  

 

 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Цаг агаарын зарим аюултай үзэгдлүүд нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар мөн үү, 

тайлбарлан ярилцаарай. 

2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох ямар арга хзамууд байдаг вэ? Тайлбарлан 

бичээрэй 

3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг ба эерэг үр дагавар юу вэ? 
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Хичээл 10.  Сэдэв 5.1: НҮҮДЭЛЛЭХ ЁСОН 
 
Зорилго: Монгол ардын аж төрөх ёсны нэгэн хэлбэр нүүдлийн мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэл явуулах аргын үндсэн хэв маяг болох 

нүүдэллэх ёсны өв соёлын тухай ойлголт мэдлэгтэй болно.   

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Жилийн 4 улирлын нүүдэл-бэлчээр ашиглах 

уламжлалт тогтолцоо, тулгын 3 чулуу 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Сэдвээр уншиж ашиглах материал, ерөөл бэлгийн үг бичлэг.   

 

Суралцах үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа- 5 минут 

 Хичээлийн сэдэв зорилгыг танилцуулна.  

 Сэдвийн агуулгын  тоймыг товч ярилцаж асуулт, хариулт явуулна.  

 Ухагдахуун нэр томъёог тайлбарлана.  Тодруулах асуултад хариулна.  

 Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг монгол малчны жилийн дөрвөн улирлын нүүдлийг тойм 

зураглал хийж үзүүлэх 

 <Монголчуудын нүүдэллэх ёсон> уншиж ашиглах сэдвийг 2 сурагчийн дунд нэг хуудсаар 

тарааж зааварчилгаа өгнө.   

 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

    <Монголчуудын нүүдэллэх ёсон> сэдвийн агуулгатай уншиж танилцан доорхи зүйлийг гол ойлголт 

мэдлэг болгон авч бичиглэл тэмдэглэл хийж багшаас асууж тодруулах чиглэл авах зэрэг дарааллаар 

ажиллана.  

1. Жилийн дөрвөн улиралд нүүдэллэх болсон хэрэгцээ шаардлага  

2. Шинэ нутаг, нүүдэллэх өдрөө шинжих  

3. Нүүхээр гэрээ буулгах, ачаалан хөдлөх үеийн эрхэмлэх зүйлс 

4. Нүүдлийн замд гарах, мал хөсгөө тууварлах  

5. Нүүдлийн замыг тосч хүндэтгэн цайлах ёс 

6. Нүүдлийн аян замд тааралдсан хүмүүсийн хүндэтгэл  

7. Шинэ буудалд гэр барих буйрын шав тавих 

8. Тулгын гурван чулуу 

9. Нүүдэллэх замын даваа овоонд ёс үйлдэх  

10. Нутаг усныхаа экосистемд зөв зохистой харилцан үйлчилж экологийн соёлыг бүтээсэн зэрэг 

гол ойлголтыг мэдлэг болгоно.  
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Бататгал 

Жилийн 4 улирлын туршид бэлчээр нутгийг улирлаар хувааж ашигладаг байсан нь малын бэлчээр 

эдлэлт тодорхой уламжлалт тогтолцоотой (системтэй) байсныг харуулж байна. Орчин үед энэ 

тогтолцоо алдагдаж малчид зөвхөн өвөлжөө,  зуслан хоёрын хооронд нутаг сэлгэн нүүдэг болсон. 

Байгаль экологитойгоо зөв харьцаж хамгаалж ирсэн уламжлалт ёс яагаад мартагдах болов гэсэн 

олон асуудлуудыг хөндсөн сэдвээр эрэгцүүлэмж бичих (100 доошгүй үгтэй).  

Асуудал дэвшүүлсэн чухал санаануудыг багш анги нийтэд сонсгож түүвэрлэн тухайн сэдвээр 

зөвлөмж бичиг бэлтгэнэ.  

 

 

 

Дүгнэлт 5 минут 

1. Хичээлийн  зорилгыг хэрхэн хангасан бэ?   

2. “Монголчуудын нүүдэллэх ёсон” сэдвээр бичсэн эрэгцүүлэмжид үнэлгээ, дүгнэлт өгөх  

3.  Сэдвийн агуулгын дүгнэлт:  

               Монгол малчны жилийн 4 улирлын нүүдэл бол нутаг бэлчээрээ сэлгэж зохистой ашиглах 

шинжлэх ухаанч арга ажиллагаа юм. Жилийн 4 улиралд тохирсон 5 хошуу малын хариулга маллагаа 

олон зуун жилээр шалгарсан шилдэг технологи билээ. Зөвхөн монгол малчин хүнд байдаг нүүдэллэх 

ёсны өв соёл зан үйл бол мартагдаж бүдгэрэх ёсгүй үндэсний баялаг мөн.  

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Монголчууд нутаг бэлчээрээ жилийн 4 улиралд хэрхэн хуваарилан ашигладаг байсан бэ? Энэ 

нь юутай холбоотой вэ?  

2. Монголчуудын нар зөв зүгийг эрхэмлэн баримталдаг ёсыг тайлбарлана уу. 

3. Нүүдлийн цай идээ өгдөг хүндэтгэлийн ёсны тухай юу мэдэх вэ? 
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Унших сэдэв: Монголчуудын нүүдэллэх ёсон 

 Монгол малчид жилийн 4 улиралд бэлчээр нутгийг сайн ашиглахын тулд 

тогтмол нүүдэллэдэг бөгөөд нүүдэл бол олон зуун жилийн уламжлалтай, зан үйл, ёс бүхий өв соёл 

юм.  

Бэлчээр нутгийг өвөлжөө, хаваржаа, зуслан, намаржаа гэж улирлаар хувааж дотор нь их, дунд, 

адаг гэж ангилж тус тусын заагийг тогтоодог. Таван хошуу малынхаа бэлчээр усыг тохируулах 

хэрэгцээ шаардлага байнга тулгардаг. Нутаг сэлгэн нүүдэллэхдээ тэнгэр ямар байхыг урьдаас 

шинжин цэлмэг сайхан өдөр, ойрын нүүдэлд бол өглөө эртлэн үүрээр ачаалж нар тусах үед шинэ 

нутагт буусан байхыг эрхэмлэнэ.  

        Өрхийн тэргүүн хаашаа нүүж ямар нутагт буувал зохистойг ойр хавийн эрчүүл ахмад настантай 

зөвлөн шийдвэрлээд урьдчилан нүүдлийн хөсөг, тоног хэрэгсэл, аж ахуйн бэлтгэл хийнэ. Нүүхийн 

урд орой гэрийн доторх эд хогшлоо эмхлүүлэн, цагаан идээгээ янзална.  

Гэрээ буулгах барих үед нар зөв зүгийг эрхэмлэн баримтална. Үүнд: нүүж буй айл гэрээ буулгахдаа 

баруун урд талаас эхлэн нар зөв дагуу буулгадаг. Гэрийн баруун хатавчны талаас оосор хошлон 

тайлж унь ханаа буулгадаг. Тооныг нүүх зүг рүү авдаг. Гэхдээ ачаалж дуустал гэрийн бууринаас 

гаргахгүй. Мөн гэрийн гал голомтын тулгын чулуугаар нүүдлийн зүг гаргадаг. Ингэхдээ тулганы урд 

тотгоны чулууг хөдөлгөж бусад чулуунаас зайлуулж тавина. Үүнийг нүүдлийн зам чиглэлийг гал 

голомтын чулуугаар засамжлах гэж нэрлэнэ. Энэ ёсыг заавал гүйцэтгэнэ. Ачаагаа ачаад хуучин 

буурин дээрээ үнс хогоо сайтар цэвэрлэдэг. Нүүдэллэн явахдаа тэр айлын хүмүүс гоёлын хувцасаа 

өмсдөг заншилтай.  

Ачаа хөтлөх эмэгтэй эхлээд хувцаслана. Энэ үед гэрийн эзэн түүний морийг эмээллэх буюу тэмээг 

тохошлоно. Ачааг гэрийн эзэгтэй хөтлөх бөгөөд эхний ачаатай тэмээний бурантаг хөтлөн гэрийн 

буурины зүүн талаар явган хөтлөн нар зөв тойрсноо дараа нь морио унаж явна. Гэрийн бууринаас 

ачаа хөдлөх үед өрхийн тэргүүлэгч гэрийн буурийн дотор өөрийн суудаг газар зогсож байгаад 

гоёлын дээл хувцасаа өмсөж морио унаж ачааныхаа хойноос явна.  

Нүүдлийн ачааны түрүүнд адуугаа тууна. Бог мал ачааны сүүлд явах ба ахмад настан хүүхэд туудаг. 

Өрхийн тэргүүлэгч ачааны сүүлд явж ачаа бараагаа харж хазайхад нь засахад бэлэн явна. 

Нүүдлийн зам зуур тохиолдох айлын хүмүүс нүүдлийн хүмүүсийг хүндэтгэн цай идээ өгдөг 

заншилтай. Шинэ цай чанаж өгөх ёстой, хуучин цай халааж өгвөл нүүж яваа айл шинэ нутагт олон 

хонохгүйн ёр гэж үзнэ.  
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Нүүдлийн цай гэж нэрлэх ба гэрийн эзэгтэй чанаж тавагтай идээтэй хамт хүргэж өгөх ёстой. Завгүй 

бол тусад орсон хүүхдээр хүргүүлэнэ. Нүүдлийн цай хүргэж ирэх үед нүүдэлчид түр зогсож 

цайлдаг. Цайлж дууссаны дараа шинэ нутагт сайн нүүж хүрэхийг ерөөсөн үгс хэлэлцэн салцгааж 

ачаа хөдлөх үед хойноос нь үлдсэн цай идээг зам мялааж өргөдөг.  

Замд тааралдсан хүмүүс нүүдлийн зөв талаар зөрж мэндчилэн тэр талынхаа хөлийг дөрөөнөөс 

мултлан өнгөрдөг нь замын хүнийг бууж хүндэтгэсэнтэй ялгаагүйд тооцогддог хүндэтгэлийн ёсон 

билээ.  

Буух газар ойртоход өрхийн тэргүүлэгч түрүүлэн явж гэр барих газар шав тавих бөгөөд ачаа ирмэгц 

угтан авч гэрийн буурийн дотор зүүн талд эмэгтэйн морины эмээлийг авч тавин гэр барьж дуусах 

үед эмээлийг эр эм хоёрын унтах орны хөлд тавих ёс байсан нь эмэгтэй хүнийг хүндэтгэх ёс 

заншлын нэг юм. Шинэ буудалд гэр барих буйрын шав тэмдэгийг голомт байх газраа тулгын 

чулуугаар тавьдаг нь эртнээс уламжлагдсан заншил юм. Айлын хуучин буйран дээр шинэ гэр барих 

шав тэмдэг тавихыг цээрлэнэ. Ер нь монголчууд голомтын эхлэл гэж тулгын 3 чулууг ихэд эрхэмлэх 

бөгөөд харь хошууны нутагт нүүвэл тулгын чулуунаас нэгийг заавал ачиж явдаг заншилтай. 

Нүүдэллэх замд овоо тааралдвал бэлэг дэмбэрэлтэй үг хэлдэг.  

Дархад ястан хаврын үед:  

Хоёр нутгийн минь  

Хооронд сууж байгаа  

Алтан тэмдэг минь 

Өл арван гурван овоо минь 

Алтан Шишгэд орондоо 

 

Хоёр нутгийн минь  

Алтан тэмдэг минь  

Алтан Шишгэд нутагтаа очиж 

Хүнтэй малтайгаа сайхан зуслаа  

Өтөг өвөлжөөндөө зорьж явна 

Өнтэй тарган өвөлжиж 

Хүн мал хоёр чинь ирлээ 

Өл арван гурван овоо минь  

Та амархан сайн сууж байв уу 

гэж хэлдэг бол намар өвөлжөөрүүгээ буцан 

явах үедээ: 

Өөхтэй баяртай буцаж ирье 

Хоёр нутгийн минь  

Алтан тэмдэг минь  

Өл арван гурван овоо минь  

Та амархан сайн сууж байгаарай гэж хадаг 

яндар өргөөд нар зөв гурав эргээд явдаг 

заншилтай байжээ 

 

Өлийн давааг нүүдлийнхэн давахад гүйцэтгэх зан үйл бол бүр эрт үеэс (бөө мөргөл үүсэхээс өмнө) 

уулын эзэд онгодыг тахидаг уламжлал юм.  

Сурагчийн тэмдэглэл: 
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Хичээл 11.  Сэдэв 5.2: НИЙГМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН 
ЗОХИЦОХУЙ 

 
Зорилго: Нийгмийн өөрчлөлтөөс мал аж ахуйд гадны болон 

шинэлэг нөлөөлөл хэрхэн тус буй болон түүнтэй дасан 

зохицож амьдрах  мэдлэг ойлголт эзэмшүүлэх.   

 

Ухагдахуун нэр томъёо: Ган зуд, бэлчээрийн доройтол, дасан 

зохицохуй 

 

Суралгалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

Багшийн дэмжих үйл ажиллагаа- 15 минут 

-Хичээлийн сэдэв зорилгыг танилцуулах. Сэдвийн агуулгын  тоймыг товч танилцуулж, суралцагчдын 

энэ агуулгаар сонирхсон асуулт, өмнөх төсөөллийн тухай ойлголтыг хөндөж ярилцах 

-Чиглүүлэх сэдэлжүүлэх асуултууд тавих:  

- МАА-г эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлт дэвшил гарч байна вэ?  

- Ямар сөрөг нөлөөлөл ажиглагдаж байна гэж бодож байна вэ? 

- Малынхаа тоо толгойг их нэмэгдүүлэх нь зөв үү? 

- Чанартай бүтээмж өндөртэй цөөн тооны малтай байх нь зөв үү? 

- Манай нутаг суманд мянгат  малчин олон уу? 

- Цөөн малтай болон малгүй айл өрхийн амьдрал ямар байна вэ? гэх мэт  

 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут 

МАА-д гаднын нөлөөлөл хүчин зүйлээс болж ямар өөрчлөлт, эрсдэл гарч байна вэ? сэдвээр 

харилцан ярилцаж тодорхойлох. 

1. Байгалийн гамшиг аюулт үзэгдэлд удаа дараалан нэрвэгдэх 

(Уур амьсгалын өөрчлөлт, дулаарлаас болж сүүлийн жилүүдэд ган, зудын давтамж ихсэж зуны 

улирал хэт халах, хур тунадас оройтож орох, хэмжээ багасах, аадар үер болж гамшигт үзэгдэл ихсэх 

болов. Өвөл нь урт удаан үргэлжилж, хэт хүйтрэн, цасан шуурга салхи тавих болсон. Ер нь үндсэндээ 

өвөл, зун гэсэн 2 улиралтай, өвөлжөө, зуслан гэсэн 2 нүүдэлтэй болов). Үүнийг 1999-2010 оны 

байгаль цаг уурын нөхцөл байдал ямар болсноос манай малчид иргэд сайн мэдэрсэн.  

- Үр дагавар: Зуданд олон малчин (бүр мянгат малчид хүртэл) малаа үхүүлж бараад хот суурин 

газар бараадсан.   

- Ядуурал ажилгүйдлийг нэмэгдүүлсэн 
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- Хот суурины хүн амын тоо механик өсөлт хэт нэмэгдсэн, зах хязгаар нутаг, хөдөөгийн сумын 

хүн ам цөөрч, ялангуяа залуучууд тогтохгүй болсон олон олон сөрөг үр дагавар үүссэн.  

2. Улс төрийн болон эдийн засгийн тогтворгүй байдал удаан хугацаанд үргэлжлэх 

Малчин болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд эмзэг өртөмтгий байдлыг үүсгэсэн. 

- Малын тоо толгойг үндэслэлгүйгээр хэт өсгөх уралдааныг төрөөс дэмжсэн бодлого явуулсан 

(Мянгат малчин болгох). Энэ нь нэг талаас ахуй амьдралд сайн нөлөөтэй боловч бэлчээрийн 

даац хэтрэх, бэлчээр талхлагдах, доройтох сөрөг үр дагавар үүсгэж цаашдаа эдийн засгийн 

үр өгөөж буурах эрсдэлд хүргэж байна.  

- Ямаанд мөнгөн урамшуулал олгосон шийдвэр нь ямааны тоо толгойг хэт ихэсгэж сүргийн 

бүтцийг алдагдуулсан, бэлчээрийн ургамлын нөмрөгт хохирол учруулсан.  

- Төр засаг олон удаа солигдож тогтворгүй болох нь мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого 

алдагдаж, эрсдлийн өмнө хүчин мөхөсдөх, урсгалаар явах нөхцлийг бүрдүүлж байна.  

- Нийгэм улс төрийн нөлөөллөөр социализмын үед байсан нэгдэл, сангийн аж ахуй задарч 

өмчийн хэлбэр өөрчлөгдсөнөөс (1990 оноос хойш). Хувийн өмчтөн малчид хамтарч ажиллах, 

хөдөлмөрөө хорших сэтгэлгээгүй салангид хувиа хичээсэн байдалтай болсон нь байгаль 

нийгмийн гамшигт үзэгдэл, нийгмийн цочроонд эмзэг өртөмтгий болсон.  

Шинэлэг нөлөөлөл:  

- Бэлчээрийн даац хэтрэх (хэт ачаалалаас) 

- Бэлчээр хомсдох, доройтох 

- Зах зээлийн нөлөөлөлд өртөх үнийн өсөлт, бууралт 

Тайлбар:  

Сүүлийн 80 гаруй жилд малын тоо толгой өссөнөөс бэлчээрийн ачаалал 1918 оныхоос 3 дахин 

нэмэгджээ. Баруун болон Хангайн бүсийн бэлчээрийн бодит ачаалал хэвийн, Зүүн бүсэд бэлчээрийн 

нөөцийн дөнгөж 44%-ийг, Архангай, Дархан-Уул, Орхон, Төв, Дундговь, Өвөрхангай, Улаанбаатар 

хотын эргэн тойронд бэлчээрийн бодит ачаалал нь боломжийн даацнаас 1.5-3.5 дахин их байна.  

Өнөөдөр зөвхөн малын тоо толгой бус малын орон зай, цаг хугацааны байршил нь бэлчээрт дарамт 

үзүүлж, доройтлын эхлэлийг тавьж байна. Тэжээл усны нөөц дагасан эсвэл хот суурин, төв зам 

бараадсан малчдын төвлөрөл суурьшил нь бэлчээрт цэгэн хэлбэрийн доройтлын эхлэлийг олон 

газар тавьж байна.  (Жишээ татаж ярилцах) 

Зах зээлийн <шуурганд> өртөх эрсдэл 

- Ямааны ноолуурын үнэ өсөх (үнийг хөөрөгдөх) 
- Махны үнэ ченжийн дамжлагаар нэмэгдэх  
- Малын ялангуяа хонины арьс нэхийн үнэ огцом унах үнэгүйдэх. ( Жишээ нь: Хонины нэг 

нэхий, өлөнтэйгөө 500 төгрөг болж үнэгүйдсэн) 
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Бататгал 

 Байгаль-нийгмийн гамшиг эрсдлийг даван туулах дасан зохицохуйн арга замуудыг тодорхойлох 

(багш, суралцагчид хамтран ажиллана) 

Гаргах шийдэл зөвлөмжийн чиглэл:  

1. Аливаа өөрчлөлтийг урьдчилан харж бэлтгэлтэй байх 
2. Өөрт байгаа нөөц боломжоо дайчлах 
3. Мэдлэг, туршлагад суралцах 
4. Хорших хамтын хүчинд тулгуурлах (хоршоолол нөхөрлөлд нэгдэх) 
5. Бэлчээрийн менежментийг хөгжүүлэх 

 Бэлчээр ашиглалтыг төлөвлөх 

 Бэлчээрийг сэлгэж ашиглах 

 Таримал хадлан бий болгох 

 Тэжээлийн ургамал тариалах 

 Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх 

 Бэлчээрийн хяналт үнэлгээ, хөрөнгө оруулалт хийх 

 Малын тоо, бүтэц, чанар, орон зайн байршлын зохистой харьцаанд байлгаж, 
бодлогоор зохицуулах гэх мэт 

Энэ бүхэн нь экосистемийн тэнцвэрт байдал алдагдаж, цөлжилт идэвхижиж, малчин өрхийн 

амьдрал доройтоход хүчтэй нөлөөлж байна.  

Дүгнэлт 5 минут  

1. Сэдвийн зорилгыг хэрхэн хангав дүгнэх  

2. Бататгал ажлыг үнэлж дүгнэх 

3. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт 

  Мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх асуулт даалгавар 

 

1. Монголын малчин өрхийн 80% ни хотондоо 200 орчим малтай буюу 10 сая гаруй төгрөгийн 

хөрөнгийг бэлэн эргэлдүүлж байна. Тэд ядуу юу? Баян уу?   

2. Мөнгөний ханшны уналт малчны амьдралд яаж нөлөөлж байна вэ? Жишээ татаж бичнэ үү.  

3. Малын татвар, даатгалын талаар юу мэдэх вэ? Малчид хоршоололд нэгдэх нь хэрэгтэй юу? 

4. “Малчны хотонд” өдөрлөг зохион “Төл авахуулах ёс”, “Гүүний үрс гаргах ёс”, “Нүүдэллэх ёсон” 

гэх мэт сэдвүүдээр зохиомжилсон тоглолт хийх.  


