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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 
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 зорилготой 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:  7 сумын 7-9-р ангийн суралцагчид (435 сурагч)

УДИРТГАЛ

УРГАМЛЫН 
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АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН СОНГОН СУРАЛЦАХ 
ХИЧЭЭЛИЙН III, IV УЛИРЛЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨЛТ

Бүлэг сэдэв Судлах хичээлийн сэдэв Цаг Код Тайлбар

Ургамал

Агь ба шаваг 1 2.2
Улалжтан 1 2.3
Дэрс 1 2.4
Алаг өвс-таана хөмөл 1 2.5
Ойн экосистем 1 2.6

Хөрс ба ус
Хөрсний элэгдэл-хамгаалал 1 3.5
Голын идэш тэжээлийн сүлжээ 1 3.6

Уур амьсгал ба 
нутаг шинжих

Цаг агаарыг жилийн 4 улирлаар шинжих 1 4.3
Байгаль юмсын үзэгдлээр цаг агаарыг шинжих 1 4.4
Мал амьтдын араншин хөдөлгөөнөөр цаг агаарыг шинжих 1 4.5
Монголчууд цаг агаарын эрсдлийг хэрхэн даван туулж ирсэн бэ? 1 4.6

Өв соёл ба 
нийгмийн өөрчлөлт

Төл авахуулах ёс 1 5.2
Мал хөнгөлөх ёс 1 5.3
Гүүний үрс гаргах ёс 1 5.4
Эсгий хийх 1 5.5

Амьтан

Шавж ба аалз 1 6.1
Мэрэгчид ба Үлийн цагаан оготно 1 6.2
Шувууны анги 1 6.3
Хоёр нутагтан 1 6.4
Хөхтөн амьтан 1 6.5
Монгол орны загас 1 6.6
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2018-2019 
ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН III, IV УЛИРАЛ

2018-2019 оны хичээлийн жилийн II хагас жил
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ХИЧЭЭЛ 1.
Сэдэв 2.2: АГЬ БА ШАВАГ

Зорилго: Агь, шавгийн ургах орчин, тархалт, ургамлын экологийн ач холбогдлын тухай мэдлэг олж авах.

Ухагдахуун нэр томъёо: Бэлчээрийн алаг өвс, дэгнүүл, сөөг, сөөгөнцөр, найлзуур. 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Ургамлын өнгөт зураг, хатаамал, Монгол орны ургамлын, байгалийн бүс бүслүүрийн 
газар зүйн зураг, ургамлын тодорхойлолт тойм танилцуулах материал.

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	

1. Бэлчээрийн алаг өвс: гол төлөөлөл болгон агь, шаваг ургамлын өнгөт зураг цомог, хатаамал биетээр 
үзүүлж, тархалтыг газар зүйн зурагт заан, ургамлын тойм тодорхойлолтыг бэлтгэсэн хэвлэмэл 
хуудсаар тараан өгч уншуулах (судлуулна). 

2. Шинэ мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаанд чиглүүлсэн сэдэлжүүлэх асуулт хариулт явуулна.
•	 Малчид	агь,	шавгийг	яагаад	“Оны	мэрүүш”	гэж	эрхэмлэдэг	вэ?

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 
(Бүлгээр болон 6 орчим хүүхэд багаар ажиллана)

•	 Агь,	шавгийг	таних	онцлог	шинжүүдийг	бичиж,	өнгөт	зураг,	хатаамал	ургамлын	үзүүлэн	дээр	тайлбарлан	
ярилцах. 

•	 Ямар	орчинд	ургадаг	вэ?
•	 Тархалтыг	газрын	зураг	танилцуулга	хоёроос	харьцуулан	үзэж	товч	бичиглэл	хийх
•	 Тэжээлийн	ач	холбогдлыг	тодорхойлох.
•	 Таван	хошуу	малын	төрлөөр	ургамлын	идэмжийг	тодорхойлох.



7

УНШИХ СЭДЭВ: БОР ШАВАГ

Онцлог шинж: 
Бор шаваг гэж гол төлөв нэрлэхээс гадна баруун монголд дөрвөдүүд цагаан шарилж хэмээдэг. 5-8 см өндөр, 
модлог салбарч буталсан тахир ишхэнтэй заримдаг сөөг ургамал юм. Шаваг нь, шинийхээ угаар модожсон олон 
тооны нэг наст найлзуурууд гардаг. Өдлөж цуулбарлагдсан навчнууд нь шинийхээ нэгэн адил мяндаслаг шигүү 
үсээр хучигдсан. 

Ургах орчин ба тархалт 
Бор шаваг нь өмнө тийшээгээ говь нутагт агийг орлодог бөгөөд түүнийг бодвол сайтар модожсон найлзууртайгаараа 
ялгаатай. Заримдаг цөлийн бүс, Алагшаагийн говь, Говийн Алтай зэрэг нутагт үлэмж элбэг тархжээ. Хааяа 
хээрийн бүсийн өмнөд зах руу ордог. Шаваг хөнгөн хөрсөнд илүү тохиолддог. Сөөгөн ургамлууд ургасан нимгэн 
элс сайрлаг элсэнцэр хөрс болон хөнгөн элсэнцэр хөрстэй жижиг хялганат хээрээр ургана. Шорвогжсон давсархаг 
юм уу чулуурхаг хөрсөнд ургадаггүй. 

Тэжээлийн ач холбогдол 
Бор	шаваг	нь	тэжээллэг	чанараараа	агьтай	ойролцоо	маш	таргалуулдаг.	Ялангуяа	өвөл	онцгой	сайн	тэжээл	болдог.	
Зун, намрын цагт бог мал, тэмээ сайн идэх ба өвөл, хавар гойд сайн иднэ. 

АГЬ
Онцлог шинж: 
Нилээд нягт дэгнүүл үүсгэдэг, 10-40 см өндөр, заримдаг сөөгөнцөр юм. Ихээхэн салаалж, мөчирлөсөн дэлгэмэл, 
модожсон богино найлзууруудтай. Найлзуурууд нь олон тооны хурц юлдэрхүү шугаман илтсүүд хосолж, өдлөн 
цуулбарлагдсан суумал навчнуудтай. Унжсан нарийхан залаархаг баг цэцэгтэй. Бүхэлдээ нарийн өдлөг мяндаслаг 
үсэнцэрээр бүрхмэл учир сааралдуу буюу ногоовтор цайвар өнгөтэй харагддаг. 

Ургах орчин ба тархалт 
Монгол орны ойт хээр, хээрийн бүсүүдэд тохиолдох ба заримдаа цөлийн бүсэд түүний хойд захаар ургадаг. Уулын 
хээр, хуурай хээрийн ургамлын нөмрөгт зонхилох ургамлуудын нэг юм.

Тэжээлийн ач холбогдол 
Тэжээллэг чанарын хувьд шим ихтэй, мал таргалуулж сүү оруулдаг тэжээлийн тэргүүн зэргийн ургамал гэж 
малчид үнэлдэг. Үхэр зун дунд зэрэг, зунаас бусад улиралд сайн, хонь, ямаа урсал найлзууруудын дээд хэсгийг 
гойд сайн иддэг. Тэмээ бүх улирлын турш сайн иднэ.



БАГШИЙН ДЭВТЭР

8

БАТАТГАЛ
(3 хэсэг болж ажиллах)

1. Тооцоо хийх: 1ц/га ургац*20га хадлангийн талбайгаас ямар хэмжээний ургац авах вэ? (Бэлчээрийн алаг өвс 
бол хадлан тэжээлийн нөөц ургамал юм). 

2. Агь, шавгийн тархалтын хилийг тодорхойлж, байгалийн бүс, бүслүүрийн ялгааг тайлбарлах 
3. Өгөөш, нөөцийг тэсгэм нэмэгдүүлэх арга замуудыг тодорхойлж санал дэвшүүлэх. (Бэлчээрийг сэлгэн 

хуваарьтай ашиглах, хадлангийн талбайг сайжруулах хамгаалах, таримал хадлан, таримал бэлчээр бий болгох 
гэх мэт).

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгоо сэргээн санаж хэрхэн хангагдав дүгнэж ярилцах 
2. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт:
Монгол орны ойт хээр, хээрийн бүсийн уулын хээр, хуурай хээрийн ургамлын нөмрөгт зонхилох ургамал.
Тэжээлийн хувьд шим ихтэй, мал таргалуулж, сүү оруулдаг тэжээлт тэргүүн зэргийн ургамал юм. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР

1. Малчид агь шавгийг яагаад “Оны мэрүүш” гэж эрхэмлэдэг вэ? 
2. Агь шавгийг түүж тэжээл бэлтгэдэг үү? Үгүй бол яагаад?
3. Таримал хадлан бий болгоход ямар ургамлууд голлон тариалдаг вэ? 
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Зорилго: Улалжийн ургах орчин, тархалт, экологийн ач холбогдлын тухай мэдлэг олж авах

Ухагдахуун нэр томъёо: Олон наст ургамал, уулын хээр

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Ургамлын өнгөт зураг, хатаамал, ургамлын болон байгалийн бүс бүслүүрийн газар 
зүйн зураг, ургамлын тойм танилцуулга.

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	

1. Нугын ургамлын төлөөлөл улалжийн өнгөт зураг, хатаамалыг биесээр үзүүлж онцлог шинжийг 
тодруулах, ургамлыг таньж тодорхойлох аргыг таниулна. 

2. Улалж ургамлын тойм тодорхойлолтыг тусгайлан бэлтгэсэн хэвлэмэл хуудсаар тараан өгч уншуулж 
судлуулна. 

3. Шинэ мэдлэг бүтээхэд чиглүүлсэн сэдэлжүүлэх асуул хариулт явуулна. 
• Монгол оронд 72 зүйлийн улалж ургадгаас, 26 нь тэжээлийн талаар судлагдсан, 46 нь судлагдаагүй 

гэнэ. Судалж танин мэдэх ийм их орон зай зөвхөн нэгэн ургамал дээр байгаа нь сонирхол татаж 
байна уу? 

• Бэлчээрийн доройтол гэж юу вэ?
•	 Ямар	хүчин	зуйлийн	нөлөөллөөс	бэлчээр	ашиглалтын	горим	алдагдах	вэ?
• Хамгаалах арга замууд байна уу? 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 
(Бүлгээр болон 4-6 орчим хүүхэд багаар ажиллана)

•	 Улалж	ургамлын	танилцуулгыг	уншиж	онцлог	шинжүүдийг	бичиж,	зургийг	боломжтой	бол	татаж	авах
•	 Тархалтын	товч	зураглал	хийх
•	 Ургах	орчны	онцлог	(хуурай	нөхцөлд	зохилдсон)	тэсвэртэй	чанарыг	ярилцах
•	 Тэжээлийн	ач	холбогдлыг	5	хошуу	малын	төрлөөр	нь	тодорхойлон	тайлбар	дүгнэлтээ	бичих
•	 Баг	бүрээс	1-2	сурагч	дээрх	чиглэлээр	хийсэн	ажлаа	тайлбарлан	ярих

ХИЧЭЭЛ 2. 
СЭДЭВ 2.3: УЛАЛЖТАН
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УНШИХ СЭДЭВ: “ШИРЭГ УЛАЛЖ”

Өргөн тархсан нэр нь ширэг, харам нугын өндөр том улалжнуудыг нийтэд нь Өлөн гэдэг. Манай оронд 72 зүйлийн 
улалж ургадгаас зөвхөн 26 зүйлийнх нь тэжээлийн талаар судалгаа хийгджээ. 

Онцлог шинж: 
Газар дээгүүр хөвөрсөн нарийхан утаслаг найлзууртай, үндэслэг иш нь сааралдуу ногоовтор өнгөтэй, 5-15 см 
өндөр, олон наст намхан ургамал. 
Найлзуурын уг нь жижгэвтэр шигүү дэгнүүл үүсгэдэг. Хялгас мэт хуйлмал жижиг нарийн навчтай. Түрүүхэйнүүд 
нь өндөг хэлбэрийн өтгөн талбай буюу бөмбөлөг маягийн толго баг цэцэг болж бөөгнөрсөн байдаг.
Хавар эртний бараг хуурай шахам хөрснөөс ургаж 5-р сарын сүүлчээр цэцэглэнэ. 6-р сард үр нь боловсорно. 
Үрлэснээс хойш ургал найлзуурууд нь намар орой болтол хагдрахгүй, ногооноороо байх тул бэлчээрийн ач 
холбогдлоор үлэмж их. 

Ургах орчин ба тархалт 
Хөвсгөл орчим, Хэнтий, Хангай, Дорнод, Монголын тал зэрэг Монгол орны хойд хэсгийн ойт хээр, ялангуяа 
хээрийн бүсэд гойд өргөн тархсан ургамал юм. Амьдрах орчны маш олон янзын нөхцөлд тохиолдохдоо ихэнхдээ 
хуурай нөхцөлд зохилдсон байдаг. Хээрийн тэгш тал, уулсын бэл хөндий зэрэг хуурай газраар үет ургамалтай 
ургана.

Тэжээлийн ач холбогдол 
Бэлчээрийн үнэт ургамал. Ногоон ба хатаж хагдарсан хойно нь ч бог мал, адуу маш сайн, үхэр, тэмээ дунд зэрэг 
иднэ. Уулын хээр, хээрийн бэлчээрийн зуны ургацын 5-7%, үүсмэл ширэг улалжит бэлчээрийн зуны ургацын 
70 хүртэл хувийг ширэг улалж бүтээнэ. Ширэг улалж цэцэглэлтийн үе шатанд 11.31% протеин агуулдаг. Ширэг 
улалж бэлчээрийн доройтлыг илэрхийлэл гол ургамал юм. Бэлчээрийн доройтлын сүүлчийн үе шатанд ч ширэг 
улалж тэсвэрлэж үлддэг байна.  

ЗАГДАР УЛАЛЖ

Онцлог шинж: 
Ташиж дээшээ гарсан богиновтор ундэслэг иш нь нягт дэгнүүлийг үүсгэдэг. 30-40см өндөр, олон наст ургамал. Ойт 
хээрийн бүсэд эрт хавраас ургаж 6-р сараас цэцэглэн, 7-р сарын эхээр үр нь боловсорч гүйцдэг. Навч нь жилийн 
турш хадгалагдаж уналгүй өвөлжих бөгөөд өвөл хаврын улиралд найлзуур нь ногоон байдал тул бэлчээрийн үнэт 
ургамал болно. 

Ургах орчин ба тархалт 
Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн нутгийг хамарч Хангайн бүсэд өргөн тархсан жинхэнэ уулын хээрийн ургамал юм. 
Уулын хээрийн зөөлөн хөрстэй үетэн-алаг өвст хээрт зонхилох ургамлын тоонд ордог. Уулсын чулуутай энгэрээр 
байнга тохиолдоно. Чийг багатай шинэсэн ой, холимог ойд ургана. 

Тэжээлийн ач холбогдол 
Бэлчээрийн үнэт ургамал бөгөөд сайн чанартай тэжээл болохын хувьд малын дуртай иддэг ургамлын нэг. Ногоон 
байхад нь үхэр дундаас сайн, сарлаг хайнаг сайнаас гойд, бог мал, адуу дунд зэрэг иднэ. 
Уулын хээрийн алаг өвс-Хялганат бэлчээрийн зуны ургацын 10.5%-ийг загдар улалж бүтээх бөгөөд өвөл ногоон 
навч нь 6-7%, хагдарсан хэсэг нь 4-6%-ийн протеин агуулдаг, тэжээлт үнэт ургамал юм. Өргөн тархсан нэр нь 
Бугат загдар гэдэг.
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БАТАТГАЛ
Баг бүр доорхи чиглэлээр ажиллана. Ажлын үр дүнгээ илтгэж дүгнүүлнэ. Бэлчээр ашиглалтын горим замуудыг 
тодорхойлно уу. 
•	 Малд идэмж сайтай олон наст үетэн, алаг өвс зонхилсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх аргууд юу байна вэ? 
•	 Идэмж муутай олшрогч ургамлууд зонхилсон бэлчээрийг сэргээх ямар арга ажиллагаа байх вэ? (тэдгээр 

ургамлыг үрлэлтээс нь өмнө хадах гэх мэт)

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгоо сэргээн санаж хэрхэн хангагдав дүгнэж ярилцах 
2. Сурагчдаар баг бүрээс дүгнэлт гаргуулах
3. Багш суралцагчдын санааг эмхлэн нэгдсэн дүгнэлт хийж түүнийгээ бичиж тэмдэглэнэ. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР

1. Бэлчээрийн доройтлыг илэрхийлэн ургамлуудыг мэдэх үү. Бэлчээрийн доройтлын шалтгаан юу вэ? 
2.	 Хөл	газрын	хог	ургамал	гэж	юу	вэ?	Ямар	онцлогтой	вэ?	
3. Бэлчээрээ ашиглах, сэргээн сайжруулах талаар ямар сайн туршлага, арга ажиллагаа байна вэ?
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Зорилго: Цагаан дэрс, ургах орчин, тархалт, тэжээлийн ач холбогдлын тухай ойлголт мэдлэгтэй болно.

Ухагдахуун нэр томъёо: Ургамал судлал, монгол орны физик газарзүй

Хичээл хоорондын холбоо: Ургамлын өнгөт зураг, хатаамал биет үзүүлэн, Монгол орны байгалийн бүс бүслүүрийн 
зураг, Дэрс ургамлын тойм танилцуулга.

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Ландшафт бүрдүүлэгч ургамал.

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	

1. Цагаан дэрс (Гялгар дэрс) ургамлын өнгөт зураг, дэрсийг биетээр нь үзүүлж таних онцлог шинжүүдийг 
тодруулан тайлбарлана. 

2. Ургах орчны онцлогийг тодорхойлж, тархалтыг газарзүйн зурагт зааж үзүүлнэ. 
3. Шинэ мэдлэг бүтээхэд чиглүүлсэн сэдэлжүүлэх асуулт хариулт өрнүүлнэ. 
 Манай нутагт дэрс ихээр ургасан газрууд хаана хаана байдаг вэ?

•	 Дэрст	хонд,	дэрст	цайдам,	дэрст-түнгэ	гэх	газруудын	шинж	байдал	ямар	байдаг	вэ?	
•	 Дэрс	тэжээлийн	ямар	ач	холбогдолтой	вэ?
•	 Дэрс	эмийн	ургамал	адил	ач	тустай	гэдэг	үнэн	үү?

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

“Дэрс” ургамлын танилцуулга сэдвийг сурагчид багшаас авч уншиж судална. 

1. Таних онцлог шинжүүдийг бичиж авна. 
2. Тархалтыг зураг дээрээс харьцуулан үзэх 
3. Ургах орчны онцлог байдлыг тодорхойлох (дэрс ургасан газар ул хөрсний ус ойр байдаг гэдгийг орон 

нутгийн жишээн дээр ярилцах)
4. 1 га дэрст бэлчээрийн дундаж ургацыг тооцоолон базах. (3.5-9.4 ц/га гэж өгөгдсөн жишээн дээр)
5. Баг бүрээс 1-2 сурагч гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнгээ тайлбарлаж ярих. 

ХИЧЭЭЛ 3.
СЭДЭВ 2.4: ДЭРС
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УНШИХ СЭДЭВ: “ДЭРС (ЦАГААН ДЭРС)”

Онцлог шинж: 
Бэлчээрийн үетэн ургамал. 150-200см өндөр, уг орчимдоо навчны угларганы үлдэгдэл элбэгтэй, бөх бат шулуун 
иштэй. Уртааш хуйлмал 40-50см урт хатуу шугаман навчтай. Бага зэрэг боловч багширсан томоохон залаг маягийн 
баг цэцэгтэй, цэцгийн доод хайрс нь богинохон 5-10мм, үл мэдэг нугарсан жижиг өдлөг сортой.

Ургах орчин ба тархалт 
Дэрс өндөр уулын тайгын бүслүүрээс бусад бараг бүх газраар тохиолдох ландшафт бүрдүүлэгч ургамал юм. 
Манай орны бүх бүс бүслүүрт тойром, цайдам, марцлаг элс, хужирлаг нуга, сайр, гол горхины эрэг, хөндий хоолой, 
булаг шанднаас эргэн тойронд ургана.

Тэжээлийн ач холбогдол 
Жилийн 4 улиралд таван хошуу мал сайн идэх ба ялангуяа адуу, үхэр, тэмээ маш сайн иднэ. Дэрс нь тэжээлийн 
ач холбогдлын зэрэгцээ хүйтний улиралд малд нөмөр нөөлөг болж салхи шамраганаас хамгаалдаг. Дэрст 
бэлчээрийн ургац хариьцангуй өндөр, 3.5-9.4 ц/га-д хүрэх бөгөөд үүний 83%-ийг дэрс бүтээнэ. 
Дэрс нь ходоод сайжруулах, хор дарах, нас уртасгах үйлчилгээтэй тул эмийн найрлаганд ордог гэж зарим ном 
бүтээлд дурьдсан байдаг.

БАТАТГАЛ
Баг бүр доорх ажлуудыг гүйцэтгэж, ажлын үр дүнгээ илтгэж дүгнүүлнэ. 
1. “Дэрс”-ний тэжээлийн болон эмчилгээний ач холбогдлыг 
2. Хүйтэн салхи, шуурга шамраганаас хамгаалах нөмөр нөөлөг болдогийг 
3. Хөрсний ус барих үйлчилгээ үзүүлдгийг амьдралын болон орон нутгийн жишээн дээр жижиг өгүүлэл бичих

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгоо сэргээн санаж хэрхэн хангагдав дүгнэж ярилцах 
2. Багш суралцагчдын санааг эмхлэн нэгдсэн дүгнэлт хийж түүнийгээ бичиж тэмдэглэнэ. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР

1. “Дэрс хараахан 3 нугарахгүй байна” гэсэн малчдын хэллэгийг тайлбарлана уу. 
2. Дэрс тэжээлийн ач холбогдлоос гадна ямар ач тустай ургамал вэ?
3. “Хонины нутгаас хонинд таарсан өвс авдаг” гэсэн малчдын хэллэгийг тайлбарлана уу.
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Зорилго:

Ухагдахуун нэр томъёо: Шүхэр баг цэцэг, сонгинолог иш.

Хичээл хоорондын холбоо: Ургамал судлал, монгол орны байгалийн бүс бүслүүрийн газрын зураг, хими, биологи.

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Таана, Хөмөл өнгөт зураг, байгалийн бүс бүслүүрийн зураг, сэдвийн танилцуулга, 
унших сэдэв.

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	
•	 “Таана”,	 “Хөмөл”	 ургамлын	өнгөт	 зуран	болон	 ургамлыг	биетээр	нь	 үзүүлж	 таних	онцлог	шинжүүдийг	

тодруулан тайлбарлана. 
•	 Тархалтыг	газар	зүйн	зурагт	зааж	үзүүлнэ.	
•	 	Ургах	орчны	онцлогийг	тайлбарлана.	
•	 Шинэ	мэдлэг	олгоход	чиглэгдсэн	сэдэлжүүлсэн	асуулт,	хариулт	өрнүүлнэ.	

- Манай нутагт таана, хөмөл хаана ургадаг вэ? (Үгүй бол яагаад)
- Таана, хөмөлөөр ямар тэжээл бэлтгэдэг вэ? 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 
А хэсэгт сууж буй хүүхдүүд Таана, Б хэсэгт сууж буй хүүхдүүд “Хөмөл” сэдвийг багшаас авч уншиж судална. 

1. Таних онцлог шинжүүдийг бичиж тэмдэглэ. 
2. Тархалтыг Таана, Хөмөл ургалтаар зурагт харьцуулан үзэж тайлбар хийнэ. 
3. Тэжээлийн ач холбогдлыг таван хошуу малын төрлөөр, улирлын байдлаар нь хүснэгтэд тэмдэглэн 

тайлбарлах

ХИЧЭЭЛ 4.
СЭДЭВ 2.5: АЛАГ ӨВС, ТААНА, ХӨМӨЛ

1. Бэлчээрийн алаг өвсний нэгэн төлөөл болох таана хөмөлийн, танигдах онцлог шинж, ургах орчин, 
тархалт, тэжээллийн ач холбогдолын талаар ойлголт мэдлэгтэй болно. 

2. Малчин хүний амьдрал ахуйд хэрэг болох аргад суралцах

Бог мал Адуу Үхэр Тэмээ

Хавар 

Намар

Зун

Сайн, дунд, муу иддэгүй.

4. Гүйцэтгэх ажлаа 2 сурагч солилцон уншиж мэдлэг ойлголтоо бататгана.
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УНШИХ СЭДЭВ: “ХӨМӨЛ (МОНГОЛ СОНГИНО)”

Онцлог шинж: 
10-20 см өндөр, хөрсөнд босоо чиглэлээр байрласан жижгэвтэр үндэслэг ишэн дээр 2-4-өөрөө бөөгнөрч суусан 
нарийнхан булцуутай, багавтар дэгнүүл үүсгэдэг ургамал юм. Үндэс орчимоос гарсан шүүслэг гөлгөр, бортгон 
хэлбэртэй, хөх ногоон өнгийн өнгөр бүхий навчтай. Нилээд сийрэг, шүхэр цэцэгтэй, цэцэг нь том улбар ягаан 
өнгөтэй байдаг. 

Ургах орчин ба тархалт 
Хангайн өмнөд зах, Монгол Алтай нууруудын хотгор, Орог нуур, Дорнод говь, Говийн Алтай, Зүүн гарын говь, 
Алтайн цаад болон Алашааны говийн цөлөрхөг, цөлийн бүсийн хөнгөн элсэнцэр, нимгэн элстэй газрыг дагаж гуу 
жалга, сайр, уулын хайргатай хажуу зэргээр ургана. 

Тэжээлийн ач холбогдол 
Мал бусад ургамалтай хольж иднэ. Бог мал, тэмээ ургалтын үед сайн адуу цэцэглэх хүртэлх үед сайн, цэцэглэлтээс 
хойшлуу иднэ. Үхэр дунд зэрэг иднэ.

ТААНА
Онцлог шинж: 
Таана 10-20 см өндөр ургадаг. Сонгинолог иш тус бүр гадна талаараа хуучин үлдэгдэл улаан хүрэн өнгийн углагаар 
хучигдаж хамгаалагдах бөгөөд хэсэг товх маягын хатуу дэгнүүл үүсгэнэ. Хөрсөнд бөөрлөх сонгинолог ишийн доод 
хэсгээс хэвтээ чиглэлээр үндэслэг иш гарна. Таана сонгинын үнэр амт бүхий нарийн цоор навчтай. 

Ургах орчин ба тархалт 
Хангай, Монгол Алтай, Дундад халх, Дорнод Монгол, Нууруудын хотгор, Дорнод говь, Говийн Алтай, Алтайн цаад 
говийн элсэнцэр, тоосорхог болон цайвар хүрэн хөрстэй налуу хажуу, тэгш газраар ургана. 

Тэжээлийн ач холбогдол 
Бог мал тэмээ сайн буюу гойд сайн иднэ. Адуу хавар, намар сайн, зун дунд зэрэг, намар анхны хүйтрэлтийн дараа 
гойд сайн, үхэр хавар, зун муу, намар дунд зэрэг иднэ.
Цөлийн хээрийн таана Монгол өвст бэлчээрийн зуны дээд ургацын 30 хүртэлх хувийг таана тухайн жилийн 
тунадасын хуваарлалтаас хамааран бүтээнэ. Таана цэцэглэхийн үе шатандаа 24.76%-ний протейны агууламжтай 
ургамал юм. 
Өвөл хаврын тэжээллийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд өвсөн дарш байдлаар ашиглах нь зүйтэй. Тааны даршанд уураг 
10.7-13%
Эслэг 6.7-8.6% агуулагдана. 
Манай орны 5.2 сая га талбайд таана ургадаг гэсэн тооцоо бий. 
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БАТАТГАЛ
А хэсгийг хүүхдүүд доорхи бичвэрт тайлбар хийж ажиллана. 
• “Таана хөмөл тэмээний амттан 
	 Яргуй	цээнэ	ямааны	амттан”
“Говийн бүсийн бэлчээрт өргөн тархсан таана, хөмөл нь уураг, витамин агууламж сайтай, тэжээллэг чанараараа 

буурцагт ургамлаас дутуугүй. Үрийг нь тариалах боломжтой”

Б хэсгийн хүүхдүүд доорхи бичвэрт тайлбар хийж ажиллана. 
•	 “Хавар цагаан яргуй 
 Намар цагаан таана”
“Таана, хөмөл нь бэлчээрт борог өвс байдлаар хадгалагдаж чаддаггүй, ганцхан удаагийн салхи шуурганаар 
бэлчээр хоосорчихдог. Иймээс таана хөмөлөөр эртхэн төрөл бүрийн гар тэжээл бэлтгэж базах хэрэгтэй”
Сурагчдын бичсэн эрэгцүүлэмж дүгнэлтэд захих үнэлгээ өгөх хэрэгтэй. Шилдэг санаанаас нь нийтэд уншуулж 
хэлэлцүүлж өрнүүлж болно. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгоо сэргээн санаж хэрхэн хангагдав дүгнэж ярилцах 
2. Багш суралцагчдын санааг эмхлэн нэгдсэн дүгнэлт хийж түүнийгээ бичиж тэмдэглэнэ. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР

1. “Таана хөмөл тэмээний амттан”, “Хавар цагийн яргуй, цээнэ ямааны амттан”, “Намар цагийн таана” зүйр 
үгсийн тайлбарыг бичиж ярилцана уу. 

2. Бэлчээрийн алаг өвсний төрлүүдээс нэрлэнэ үү. Танай нутагт ямар алаг өвс ургадаг вэ?
3. Гар тэжээл бэлтгэхэд ямар ургамлуудыг ашиглаж болох вэ? (Халгай, агь, хөмөл, сонгино, сармис) 

НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛ
Сурагчид бие даан судлах ажил: 
1. Таана, хөмөлийг хүнсэнд хэрэглэх, тэжээл бэлтгэх аргуудыг судалж, сурч ирэх. 
2. (Тааныг цэцэглэж байхад нь түүж дарш, сорс бэлтгэх. Хөмөлийн сорсон хурууд)
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Зорилго: Ойн экосистемээс хүртэх экологийн үйлчилгээ өгөөж, сөрөг нөлөөллийг арилгах, нөхөн сэргээх, 
чадамжийг нэмэгдүүлэх арга замын тухай ойлголт, мэдлэгтэй болно.

Ухагдахуун нэр томъёо: Ойн сан, фотосинтез, экосистем, экологийн ул мөр

Хичээл хоорондын холбоо: Монгол орны газарзүй, байгалийн бүс, байгаль хамгаалал, биологи

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

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	
•	 Ойн	экосистемийн	сэдвийг	сурагчдад	тараах	материал	хэлбэрээр	өгч	уншуулна.	Ухагдахуун	нэр	томьёог	

тайлбарлах
•	 Сэдэлжүүлэх	асуулт	хариулт	тавих

- Бид ойн экосистемээс юу аваад, оронд нь юу өгч болох вэ?
- Ойд экологийн ямар ул мөр үлддэг вэ? 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

•	 Сурагчид	бэлтгэсэн	цаасанд	босоо	шугам	татан	эхний	хэсгийн	хэсэг	дээр	ойн	экосистемээс	авч	буй	бодит	
зүйлсийг (үйлчилгээ) бичнэ. 

ХИЧЭЭЛ 5. 
СЭДЭВ 2.6: ОЙН ЭКОСИСТЕМ

- Ойн ургамшлын өнгөт зураг цомог 

- Байгалийн бүс, бүслүүрийн газарзүйн зураг

Үйлчилгээ Нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа

Хангамж

Зохицуулах

Соёлын

Тулгуур

1-р эгнээний дээш 2-р хэсэгт ойн экосистемийн өөрийн зохицуулах, тэнцвэржүүлэх үйлчилгээг бичнэ. 
3-р хэсэгт: Ойн экосистемийн соёлын үйлчилгээ болсон аялал зугаалга, байгалийн үзэсгэлэнт байдал зэргийг 
бичнэ. 
4-р хэсэгт: Ойн хөрсний хэв шинж, онцлог ургамлын бүгэмдэлээс бичнэ. 
Энэ бүх үйл ажиллагааг багш удирдан чиглүүлнэ. 
Цаасны хүснэгтийн 2-р эгнээнд ойн экосистемийг нэгтгэж, нөхөн сэргээх арга хэмжээний саналаа бичнэ. Сурагчид 
ажиллаж дууссаны дараа 2, 2-роо бичсэн зүйлээ солилцож үзэж ярилцан өөрт байхгүй санааг бичиж авна. 
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УНШИХ СЭДЭВ:
Монгол орны ойн мужлал: 
1. Өвөр байгалийн муж, 2. Хангайн муж, 3. Төв Азийн муж 

Монгол улсын ойн сан: 
Ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод, сөөгөөс бүрдэнэ. Үүнээс: 

Шинэс-6%
Хус – 10.5% 
Хуш – 5.5% 
Нарс – 4.2% 
Бургас – 1.5% 
Улиас – 0.3% 

Гацуур – 0.2% 
Улиангар – 0.1% 
Хайлаас – 0.03% 
Жодоо – 0.01% 
Бусад-?

Ойн экосистемийн үйлчилгээ, өгөөж: 
Ой нь фотосинтезийн явцад 1 тн хуурай бодис үүсэхэд агаараас 1.7-1.9 тн нүүрсхүчлийн хий шингээж 1.4-1.5 тн 
хүчилтөрөгч ялгаруулна. 
1 га ой нь жилд 40-100 тн тоосыг шингээж 18-20 сая/м3 агаарын цэвэрлэнэ. 
Тариалангийн талбай хамгаалах ойн зурвас агаарын харьцангуй чийгийг 2-10%, 1 га-аас авах ургацыг дундажаар 
25-30%-аар нэмэгдүүлнэ. 

Экосистем: 
Өөр хоорондоо болон бусад амьгүй биетүүдтэй харилцан үйлчлэлцэж буй төрөл бүрийн амьтан, ургамал болон 
бусад организмын экологийн бүлгэмдэл.

БАТАТГАЛ
Ойн экосистемийг тэтгэж, нөхөн сэргээх ажлуудаас 2 сурагчийн бичсэнээс хамгийн чухал гэсэн 3 саналыг сонгуулж 
дуудан ангид танилцуулж санааг нь хамгаалуулах ажил хийлгэнэ. 

1. Ойн ургамлын нөмрөгийг сэргээх, ойжуулах 
2. Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний ажил хийх 
3. Ойн амьтдын амьдрах орчинг тэтгэн, хамгаалах 
4. Ойн дагалт баялгыг зүй зохистой ашиглах, нөөцийг судлан тогтоох 
5. Ойн түймэр, хууль бус мод бэлтгэлээс хамгаалах, менежментийг боловсруулах санаанд төвлөрүүлэн ярилцаж 

нэгдсэн дүгнэлт боловсруулах. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгоо сэргээн санаж хэрхэн хангагдав дүгнэж ярилцах 
2. Бататгах ажлаас урган гарсан 5 санааг нэгтгэн Ойн экосистемээс бодлыг хүртэж буй үйлчилгээ, экологийн 

өгөөж шавхагдашгүй биш юм. Экологийн өөрийгөө тэтгэн тэнцвэржүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих, өсөлт 
хөгжлийг нь тэтгэж нөхөн сэргээх нь тулгамдсан асуудал мөн. Иймд эдгээр 5 чиглэлээр сум орон нутгийн 
төвшинд бодлого боловсруулан иргэн бүрийн оролцоотой шийдвэрлэх асуудал мөн гэдэг дээр нэгдэх. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР

1. Ойн экосистемээс бид ямар үйлчилгээ өгөөж хүртдэг вэ? 
2. Хүмүүс бид ойн экосистемд ямар үйлчилгээ үзүүлж болох вэ? Ойжуулах, цэвэрлэх, нөхөн сэргээх талаар бид 

юу хийж чадах вэ? 
3.	 Модны	навчийг	малын	тэжээлд	ашиглаж	болох	уу?	Яаж	ашиглах	вэ?	(Хус,	улиас,	бургас,	хайлаас,	буйлс)	
4. Нутгынхаа ургамал, ойн экосистемтэй танилцах, танин мэдэх, судлах нэг өдрийн аялал зохион байгуулах.
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Зорилго: Хөрсний элэгдлийн шалтгаан, хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, хамгаалах, нөхөн сэргээх тухай мэдлэг ойлголт 
олгоно.

Ухагдахуун нэр томъёо: Хөрс ус, салхи, хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр элэгдэх

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Хөрсний үе давхаргын зураг, бүтцийг харуулсан схем, загвар үзүүлэн. 

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	
•	 Зурагт	үзүүлэн	дээр	ярилцах
•	 Хичээлийн	сэдэвт	чиглүүлсэн	сэдэлжүүлэх	асуулт	хариулт	өрнүүлэх

- Хөрсний элэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн тухай хир мэдэх вэ? 
- Хөрсний элэгдлийн шинж байдал ямар байдаг бол?
- Хор хохирол нь ямар байдаг гэж төсөөлж байна вэ? гэх мэт

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 
Өмнөх мэдлэгийг сэрээн сануулах ярилцлага

- Хөрс гэж юу вэ? Хөрсийг яагаад судлах хэрэгтэй болдог вэ? 

- Хөрсний А, В, С давхаргуудын үеийг ялгах гэх мэт

А- Өнгөн хэсгийн органик хуримтлалын үе

В- дээрээс зөөгдөж шилжиж ирсэн эрдэс бодис хуримтлагдана

С- Суурь буюу эх чулуулгийн үе. Энд органик бодис бараг үгүй. 

ХИЧЭЭЛ 6. 
СЭДЭВ 3.5: ХӨРСНИЙ ЭЛЭГДЭЛ-ХАМГААЛАЛ
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УНШИХ СЭДЭВ: ХӨРСИЙГ ШИРХГИЙН БҮРДЛЭЭР НЬ:

Хүнд шавар, шавранцар, хөнгөн шавранцар, элсэнцэр гэж ангилна. 
Жишээ нь: тоос-10%, шавар-40%, элс-50% бол хөрс элсэрхэг, нүх сүв их, усыг сайн хурдан дамжуулж, амархан 
хатна. (Өөрөөр хэлбэл ийм хөрс ус барихдаа муу). Шаварлаг бол ургамлын үндэс хөрсөнд нэвтрэх нь бага 
сийрэгжилт муу, тэжээлийн бодисын эргэлт муудна. 
•	 Хөрсөнд	ус	нэвтрэх,	элэгдэлд	орох	бүтцээс	хамаарна.	Бөөмнөрсөн	бүтэцтэй	бол	ус	дамжуулах	нь	сайн.	Хавтгай	

бол муу дамжуулдаг. Хөрсний бүтцийг дараах байдлаар ангилдаг. Дугуй бөөмөрхөг, баганан призмэн, үелсэн 
давхраат хавтанлаг, мөхлөгт буюу үйрмэг. 

•	 Хөрсний	үс	чийгийн	хангамж	сайн	байхын	нэг	чухал	нөхцөл	нь	хөрсний	амьд	бие	махбодийн	босоо	чиглэлийн	
шилжилт хөдөлгөөн юм. Хөрсний чийг нэмэгдэн, агаарын агууламж буурахад тэд гадаргуу тийш ойртдог бол 
чийг буурч агааржилт нэмэгдэхэд хөрсний гүн рүү шилждэг байна. Хөрсний элэгдлийн үндсэн шалтгааныг 
тодорхойлж нөлөөллийн процесс нь яаж явагддагийг тайлбарлана. 

•	 Хөрсний	элэгдлийн	үндсэн	шалтгаан	нь	ургамлын	бүрхэвчийн	алдрал	бөгөөд	энэ	нь	ус	салхиар	хөрс	элэгдэх	
үйл явцын эхлэл болно. 

Хөрсний элэгдэл гэж: 
Хөрсний бодис ус, салхи мөс эсвэл хүндийн хүч буюу ХАА, барилга зэрэг хүний үйл ажиллагаагаар зайлуулагдаж 
шилжихийг хэлнэ. 

Усны элэгдэл: 
Газрын гадарга усанд элэгдэн эвдэрч хөрс нэг байршлаас нөгөөрүү зөөгдөх үйл явц. 

Салхины элэгдэл:
Газрын гадарга салхинд элэгдэн хэмхэрч хөрс нэг байршлаас нөгөөрүү зөөгдөх үйл явц.

Хүний үйл ажиллагаагаар элэгдэл: 
•	 Хөрсийг	хагалж	атаршуулах	тариалангийн	газар	хагалах
•	 Уул	уурхай,	барилга,	хөрс	хуулах	гэх	мэтээр	хөрсний	өнгөн	хэсгийг	сулруулах.

Хөрс нягтарч сүвжилт багасахад хөрсний үе даварга хатуурч ус чийг нэвчих чадвар муудаж, бороо цасны ус 
хөрсөнд шингэхээс илүүгээр гадаргаар урсан хөрсний эвдрэлийг нөхцөлдүүлдэг. Хөрсний уг физикийн шинж 
чанар өөрчлөгдсөнөөс болж хөрс аяндаа нүцгэрдэг. 
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БАТАТГАЛ
Хөрс, ус, салхи, хүний үйл ажиллагаагаар элэгдэн доройтоход гарах нийгэм эдийн засаг, экологийн 
хохирлыг тооцоолоход шинжлэх ухааны нарийн арга ажиллагаа орох тул бид ерөнхий дүгнэлт, 
амьдралд ил байдаг жишээ баримтуудыг тодорхойлон тогтоож, нөхөн сэргээх, хохирлыг бууруулах 
арга хэмжээний саналыг боловсруулна. 
Бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад уламжлах саналууд гэсэн агуулга чиглэлээр дасгал ажил хийнэ.
1. Газар тариаланд хөрс боловсруулах шинэ технологи нэвтрүүлэх (хөрсийг эргүүлэн хагалахгүй, хавж тариалах, 

хагалсан талбайг сүрлээр хучих)
2. Уул уурхай, зам барилгын ажилд эвдэгдсэн газарт нөхөн сэргээлт хийж байх
3. Хөрсний усанд угаагдах, үерийн усанд автах, хавтгайн урсгалыг сааруулах суваг далан байгуулах гэх мэт 

санаанууд байж болно. 
Эдгээр ажилд эрдэм шинжилгээний байгууллага, хууль тогтоогчид, тариалан эрхлэгчид, орон нутгийн удирдлага 
иргэдийн оролцоо чухал. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Сэдвийн зорилгыг хэрхэн хангав
2. Суралцагчдын оролцоо, идэвхи, мэдлэг ойлголтыг үнэлж дүгнэх
3. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР

1. Хөрс салхи, усны үйлчлэл, хүний үйл ажиллагаанаас хэрхэн элэгдэл, эвдрэлд ордог вэ? 
2. Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах арга ажиллагаанаас бичнэ үү. 
3. Цөлжилт гэж юу вэ? Цөлжилт үүсэх гол шалтгаанууд ба түүний үр дагавар нь юу вэ?
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Зорилго: Голын экосистемийн организмууд

1. Хоорондоо ямар холбоотойг зааж, идэш тэжээлийн сүлжээнд энерги хэрхэн шилжиж байдаг тухай ойлголттой 
болно. 

2. Биологийн олон янз төрөл холбоосоо хэрхэн нөхөж, голын экосистемийн тогтвортой байдлыг хангадаг тухай 
ойлголттой болно. 

3. Биологийн олон янз төрөл, тогтвортой байдал голын экосистемийн усны чанарт хэрхэн нөлөөлдөг тухай 
мэдлэг ойлголт олж авна. 

Ухагдахуун нэр томъёо: Экосистем

Хичээл хоорондын холбоо: Амьд организм, нарны гэрэл, ямар холбоо хамааралтай вэ? (Биологи, ургамал, амьтан 
судлал, физик)

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Хээрийн гарын авлага, монгол орны усны сээр нуруугүй амьтад

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

1. Аливаа экосистем, түүний дотор голын экосистемд бүх организм хоорондоо идэш тэжээлээрээ холбоотой 
байдгийг тайлбарлана. Нэг организм нөгөөгаа идэж, түүнийг бас дахиад нэгэн организм иднэ. Идэш 
тэжээлийн энэхүү гинжин хэлхээ экосистемд олон шатлалтай үргэлжилдэг. Экосистемд байгаа идэш 
тэжээлийн бүх гинжин хэлхээ экосистем дотор энергийг тараадаг идэш тэжээлийн сүлжээний нэгэн хэсэг 
юм. 

2. Голын экосистемд ёроолын макро сээр нуруугүй организмуудын гүйцэтгэх үүргийг зураг загвараар 
тайлбарлаж өгнө. 

Сэдэлжүүлэх асуулт:
Голын идэш тэжээлийн сүлжээнд энерги хаанаас орж ирдэг вэ? 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

- Голын идэш тэжээллийн сүлжээнд энерги хаанаас орж ирдэг вэ? 
- Энерги нарнаас ирдэг. Замаг зэрэг бусад усны ургамал нарнаас энерги авдаг гэсэн хариулт өгнө. 
-	 Ямар	амьтан	замаг	иддэг	вэ?

ХИЧЭЭЛ 7. 
СЭДЭВ 3.6: ГОЛЫН ИДЭШ ТЭЖЭЭЛИЙН СҮЛЖЭЭ 
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Энгийн идэш тэжээлийн гинжин хэлхээ 
 Ургамал   Ургамал идэштэн   Махчин амьтад 
 (үйлдвэрлэгч)  (анхдагч хэрэглэгч)  (хоёрдогч хэрэглэгч)

Холбоосыг тайлбарлаж ярилцана. 

Махчин амьтан нөгөө махчны хоол болно. Гэхдээ бусдын хоол болдоггүй загасч явлаг (шувуу) мэт дээд түвшний 
махчин бас байдаг. 

Анхаарах зүйл: Голын идэш тэжээллийн сүлжээнд оруулаагүй нэг чухал зүйл нь ялзалж задалдаг организм юм. 
Эдгээр нь мөөгөнцөр, бактери.
Эд үхсэн организм, органик хаягдлыг задлан тэжээллэг бодис болгон идэш тэжээлийн сүлжээнд дахин оруулдаг 
үүрэгтэй. 
- Голын идэш тэжээлийн сүлжээний харилцааг харуулсан зураглалыг багштайгаа хамтран бүтээх. Эндээс 

харвал: 
Зарим организм хэд хэдэн амьтны идэш тэжээл болдог. 
Жишээлбэл: Варлан загас нь өдөрч шавжны авгалдай, өвгөлжин сонын авгалдай, хаварч шавжны авгалдайг 
иддэг ч эргээд өөрөө хадран, номин шогшир, харзлайн идэш тэжээл болдог. 
Амьдрах орчны сүйрэл бохирдлоос болон бусад хүчин зүйлээс болоод амьтад бүлгэмдлээрээ устаж үгүй болох 
тохиолдол хааяа гардаг тухай тайлбарлан ярилцана. ( Багш туслан чиглүүлнэ.) Энэ нь голын экосистемийн олон 
янз төрлийг бууруулна. 
- Биологийн олон янз алдагдахад голын экосистемд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? (Биологийн төрөл зүйл алдагдсанаар 

экосистемийн тогтвортой байдал буурч илүү эмзэг болдог.)
- Идэш тэжээлийн сүлжээнээс салсан организмууд идэш тэжээлийн (энергийн) шинэ эх үүсвэрийг олж авч 

чадах уу? (Организмууд голын экосистемдээ эргэн орж биологийн төрөл зүйл нь нэмэгдвэл экосистем бүр 
илүү тогтвортой болдог). 
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УНШИХ СЭДЭВ: УСНЫ ЧАНАРЫН БИОЛОГИЙН ХЯНАЛТ (МОНИТОРИНГ)

Усны чанарын биологийн хяналт (мониторинг) нь усны нөөцийг хамгаалах болон нөхөн сэргээх ажиллагааны нэн 
чухал алхам юм. Тодорхой хугацааны давтамжтайгаар урсгал усны ёроолын амьдралт сээр нуруугүй амьтдаас 
дээж авч шинжлэх нь тухай усны чанарын төлөв байдлыг үнэлэх үр дүнтэй арга юм. 
Усны чанарыг тодорхойлогч-Ёроолын сээр нуруугүй амьтдыг бохирдолд хэр зэрэг мэдрэмтгий байдлаар нь 
ангилбал: 

I бүлэг. Мэдрэмтгий: 
Хаварч шавж, өдөрч шавж, гэр баригч ба чөлөөт хоовгон, хос далавчтан 
Загаснаас: Хадран, зэвэг, тул, варлан, заламгайт дун. Эдгээр амьтад нь усны бохирдолд маш мэдрэмтгий тул 
тэдгээр нь тухайн усны чанар сайн байгааг илтгэдэг.

II бүлэг. Бага зэргийн мэдрэмтгий: 
Загас: Цагаан загас, сахалт жараахай 
Шавж: Тор нэхэгч хоовгон, Сэлэгч цох, үлэмж далавчтан, соно, тэмээлзгэнэ, усны бясаа 
Хавч хэлбэртэн: Голын хавч, усны тэгш хөлчтөн, шаамий. 
Хачиг: Усны хачиг, зөөлөн биетэн хясаа буюу 2 хавтаст дун эдгээр нь цэврээс бага зэрэг бохирдсон усанд амьдрах 
чадвартай. 

III бүлэг. Тэсвэртэй: 
Шавжнаас: Хар ялаа, Хирономид ялаа, шумуул
Зөөлөн биетэн: Уушигт дун 
Хорхойноос: Усны цөөн өргөст хорхой, хануур хорхой
Загаснаас: Булуу цагаан, хар мөрний цулбуурт. Эдгээр нь усны хүчилтөрөгчийн дутагдал, органик бохирдлын 
төвшин өндөр байгааг илтгэнэ. 

Усны чанарыг илтгэгч ёроолын сээр нуруугүй амьтад:

I бүлэг. Мэдрэмтгий:
Эдгээр организм нь маш сайн болон сайн чанартай ус, их хэмжээний хүчилтөрөгчтэй орчинг шаарддаг. Эдгээрийг 
бохир устай орчинд олохгүй.

II бүлэг. Бага зэрэг мэдрэмтгий:
Эдгээр организм усны чанарын нилээд олон янзын нөхцөлд амьдрах чадвартай. 

III бүлэг. Тэсвэртэй:
Эдгээр организм нь усны чанар муу, хүчилтөрөгчийн хангамж багатай усанд амьдрах чадвартай ба түүнээс гадна 
маш сайн нөхцөлд амьдрах нь ч бий. Эдгээр организм давамгайлж байгаа нь усны чанар муу байгааг илтгэдэг. 
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БАТАТГАЛ
Дараах асуултуудад хариулт өгөх чиглэлээр ажиллана. (Багш дэмжин чиглүүлж ажиллана). 
•	 Биологийн	төрөл	зүйл	их	байх	нь	Яагаад	экосистемийг	тогтвортой	болгодог	вэ?	(Олог	төрөл	байна	гэдэг	нь	

идэш тэжээлийн олон төрөл байна гэсэн үг. Олон төрөлтэй экосистемд нэг эх үүсвэр үгүй болоход өөр эх 
үүсвэр түүнийг орлодог.)

• Голын организмын тоо төрөл ямар хүчин зүйлийн улмаас багасаж, биологийн төрөл зүйл буурдаг вэ? 
(Бохирдуулагч бодис, голын хөндийд байгаа уул уурхай, бэлчээрийн даац хэтэрсэнээс үүссэн хөрсний эвдрэл, 
өвчин, усны урсгал багасах татрах гэх мэт)
• Тогтвортой байдал нь алдагдсан голын экосистемд биологийн олон янз төрлийг хэрхэн нэмэгдүүлж болох вэ? 

(Шинэ санаануудыг сурагч бүрээс сонсож 3 зүйлд нэгтгэх)
• Тогтвортой байдлыг алдагдуулж байгаа нөлөөг арилгах 
• Доройтсон орчныг нь сэргээх ажил хийх
• Голын экосистемд тухай экосистемийн “унаган” амьтныг шинээр оруулж тавих. Унаган төрөл зүйл биш бол 

тухайн экосистемийн биологийн төрөл зүйлийг хорогдуулахад хүргэж болох юм. 
•	 Голын	экосистемд	тогтвортой	байх	тусам	яагаад	усны	чанар	сайн	байдаг	вэ?	(Тогтвортой	голын	экосистем	

бохирдуулагч бодисоос өөрөө цэвэршиж өвчнөө тогтворгүй голоос илүү анагааж чаддаг).

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ

Маш сайн чанарын устай гол горхи нь олон төрлийн организмуудын амьдрах орчин болдог бөгөөд үүнд дээрх 
3 бүлгийн организмууд бүгд хамаарна. Эрүүл бус доройтсон гол горхинд цөөн тооны организм орших бөгөөд 
ихэвчлэн муу нөхцлийг тэсвэрлэх чадвартай органзмууд тэнд давамгайлдаг. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Голын идэш тэжээлийн сүлжээний хэлхээ холбоог харуулсан загвар зураглал хийх. 
2. Цурхай загас юугаар хооллодог вэ? Цурхайг идэш тэжээлээ болгодог загас бий юу?
3. Хилэм загас гол төлөв юугаар хооллодог вэ? (Голын ёроолын зөөлөн биетэн, хорхой шавжны авгалдай)

НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛ 
Голын усны чанарыг тодорхойлох ажиглалт судалгаа хийх гэх, дүгнэлт гаргуулах ажлыг 
хичээлийн бус цагаар явуулна. Сурагчдын гаргасан судалгааны дүгнэлтийг орон нутгын 
удирдлагад танилцуулна. Гол усны тооллого жил бүр хийх.
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Зорилго: Цаг агаарын байдлыг шинжиж ирсэн ардын уламжлалт арга ухааны тухай мэдлэгийг өвлөх танин мэдэх

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Цаг тооны бичиг, унших сэдэв

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ

Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилгыг	танилцуулах.	Шинэ	сэдвийн	тоймыг	ярих.	
•	 Монголчуудын	цаг	агаарыг	урьдаас	тандан	мэдэх	ухаан	олон	зууны	уламжлалтай.	
•	 Таамаглах,	тандан	мэдэх,	таарц	нь	гаргуун	байдаг.	
•	 Мал,	амьтан,	байгалийн	юмс	үзэгдэл,	 тэнгэрийн	од	эрхэсийн	байдал	 төлөвөөр	шинждэг	ажигч	 гярхай	

шинжлэх ухаанч сэтгэлгээтэй ард түмэн. 

Сэдэлжүүлэх асуулт: 
Голын идэш тэжээлийн сүлжээнд энерги хаанаас орж ирдэг вэ? 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа 15 минут 

ХИЧЭЭЛ 8. 
СЭДЭВ 4.3: ЦАГ АГААРЫГ ЖИЛИЙН  
ДӨРВӨН УЛИРЛААР ШИНЖИХ

БАТАТГАЛ
Сурагчид 4 хэсэг болж 4 улирлын цаг агаарын шинжээнээс өөрсдийн сонирхсон зүйлээ сонгон авч 
учир зүйн тайлбар бичиж ангидаа илтгэн дэвшүүлсэн таамаглал санаагаа хамгаална. Бусад нь сонсож 
шүүмжлэх, дутууд санаа нэмэх, батлан дэмжих зэргээр оролцоно.

УНШИХ СЭДЭВ: УСНЫ ЧАНАРЫН БИОЛОГИЙН ХЯНАЛТ (МОНИТОРИНГ)

“Тэнгэр ямар байна вэ?”, “Энэ өвөл (хавар, зун) ямар болох бол?” гэх мэт асуултанд зөв хариулт олох 
болтол асар их туршлага мэдлэгийг хуримтлуулах хэрэгтэй болно. Одоо ч гэсэн бидэнд энэ асуултанд 
хариулах хэрэгцээ шаардлага байнга тулгарч байдаг. 
Багш, сурагчид тухайн жилийнхээ цаг тооны бичгийг нээж хаврын эхэн бар сарын шинийн нэгнийг 
гарган сарын өнгийг харна. 
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Хаврын улирал: Шинийн 1-ний өглөө үүр цайх, нар мандахдаа тогтуун цэлмэг байвал жилийн нуруу өнгө сайтай, 
өнтэй сайхан болно гэж бэлгэшээнэ. Шинийн 1-нд цас орвол хадлан, тариаланд сайн, жил болох боловч мал 
сүрэгт таатай бус гэдэг. Их салхитай бол таатай бус гандуу жил болно. Зүүн зүгээс хар бараан үүл гарч ирвэл 
хавартаа хуртай, өмнөөс хар үүл гарвал зундаа хур бороотой, хойноос гарвал намартаа хур ихтэй, баруун хойноос 
гарвал өвөлдөө цас их унахын шинж гэж үздэг байна. (Зөвхөн шинийн нэгний үүлний байдлаар л жилийн 4 
улирлын хур тунадасны байдлыг шинжин мэддэг байжээ.)
Хаврын улиралд шинийн нэгэн, ханш нээх өдөр, 3-р сарын 18 (өдөр шөнө тэнцэх ойртож байгаа үе) хур орвол хэд 
хоног үргэлжилнэ гэдэг. 

Зуны улирал: Зуны туйл орох өдөр бороо хуртай байвал жилээ даана. 

Намрын улирал: Намрын уур орох өдөр, намрын хагас дунд орсон өдөр, намрын есөн сард тэнгэр ямар байхыг 
онцлон шинжиж “Хавар уйлсаар уйлсаар наашаа, Намар инээсээр инээсээр цаашаа ”, “Намрын сарыг тойм гэж 
эндүүрч болохгүй” гэдгийг залуу үеийнхэндээ захиж сургасаар иржээ. 

Өвлийн улирал: Өвлийн уур орох өдөр, өвлийн туйл орсон өдөр, өвлийн тэргүүн сарын шинийн 2-ны өдөр, өвлийн 
тэргүүн сарын 15-17-ны өдрүүдийг бас онцгойлон шинжээ хийнэ. Өвлийн өглөөгүүр цас их хялмаалах нь хатуухан 
өвөл болохын шинж юм. Ийм учир: “Хялмаа ихэдвэл зуд болох, Хялар ихэдвэл сохор болох” гэсэн зүйр цэцэн үг 
гаргажээ. 
Дээрхи шинжээнүүдийг багштайгаа болон хоорондоо ярилцаж учир шалтгааны холбоог тайлан мэдэхийг хичээнэ. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
Өнө эртнээс цаг агаарын өөрчлөлтийг урьдчилан тандаж мэдээд мал аж ахуйн ажлаа хөтлөж ирсэн ард түмнийхээ 
асар баялаг мэдлэг, туршлагыг өнөө цагт гээлгүй судлан мэдэх, орчин үеийн мэдлэг мэдээлэлтэй харьцуулан 
хэрэглэх нь чухал болжээ. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Хаврын урь орсон өдөр баруунаас салхилбал зундаа ган, ханш нээх өдөр дорноос салхилбал хадлан, тариа 

ногооны ургац сайн өлзийтэй жил болохын учир юу вэ? 
2. “Хавар уйлсаар уйлсаар наашаа
Намар инээсээр инээсээр цаашаа” тайлбарлан ярилцаарай. 
3. Өглөөгүүр цас их хялмаалах нь ямар өвөл болохын дохио вэ? 
(Хялмаа ихэдвэл зуд болох
Хялар ихэдвэл сохор болох)
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ХИЧЭЭЛ 9. 
СЭДЭВ 4.4: БАЙГАЛЬ ЮМСЫН ҮЗЭГДЛЭЭР  
ЦАГ АГААРЫГ ШИНЖЛЭХ

Зорилго: Цаг агаарын өөрчлөлтийг ажиглалт туршлагын үр дүнд мэдэж амьдрал ахуйдаа хэрэглэх мэдлэг 
ойлголттой болно.
Ухагдахуун нэр томъёо: Од эрхэсийн орчил төрх, байгаль, юмс үзэгдлийн хувирал өөрчлөлт
Хичээлийн хоорондын холбоо: Газар зүй, физик, байгалийн шинжлэл. 
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Одот тэнгэрийн зураг, унших сэдэв, зүйр үг, хэлц үг.

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилгыг	танилцуулах.	Шинэ	сэдвийн	тоймыг	ярих.	
•	 (Од	эрхэсийн	орчил	төрхөөр	шинжих,	байгаль,	юмсын	үзэгдэл	хувирал	өөрчлөлтөөр	шинжих	уламжлалт	

арга туршлага ухааныг танин мэдэх нь уламжлалыг шинэ нөхцөлд хэрэглэх, байгаль экологийн орчиндоо 
дасан зохицож амьдрахад чухал ач холбогдолтой болох тухай харилцан ярилцах)

•	 “Цаг	агаарыг	байгаль	юмсын	үзэгдлээр	шинжих	нь”	сэдвийг	сурагчдад	түгээr	өгч	уншиж	судлахыг	хүснэ.	

 Уншихдаа төрөлжүүлэн: 
- Тэнгэрийн өнгө од эрхэсийн шинж 
- Байгаль юмсын үзэгдлээр 
- Ургамлын ургалт шинж байдлаар
- Ардын цэцэн үг хэллэгээр хэрхэн шинжин тодорхойлсонд анхаарлаа хандуулахыг зөвлөнө.

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
“Цаг агаарыг шинжих нь” сэдвийг зааврын дагуу уншиж танилцана. Сэдвээс онцгойлон анхаарах нь: 

1. Монголчууд шинийн 2-ны сар гарч уу? Олж хар гэж үр хүүхэддээ хэлдгийн учир: 
•	 Хийморьтой	явахыг	билгэдэл	
•	 Сарны	байдлаар	цаг	агаарыг	шинжих	арга	

2. Мичид одны хөдөлгөөнийг ажиглан шинжих: 
•	 Эрхий	мэргэн	харваач	Тарвагын	домогтой	холбоотой
•	 Мичид	од	хүйтэн	улиралд	гарч,	дулаан	унах	цагт	үл	үзэгдэх	ажээ.	

3. Үүлний нүүдэл, салхины зүг чиг, манан хүдэн, хэлбэр дүрс 
 Аянга цахилгаан, солонго, зэрэглээ татах үзэгдэл, ургамал мод чулуу тэргүүтний, хувирал өөрчлөлтөөр 

цаг агаарыг тандан мэдэх. 
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4. Нар хүрээлэх үзэгдэл: 
 Өглөө, үдээс өмнө, оройн нар хүрээлэх, “Гурван нар гарах ч гэдэг” үзэгдлүүдийг сузагчид хоёр, хоёроор 

хамтран ажиллана. Багшийн дэмжлэгтэй дээрхи 4 асуудлыг шинжлэн учир шалтгааны холбоонд нь танин 
мэдэж онцлог зүйлийг тэмдэглэх. 

БАТАТГАЛ
Сурагчид доорхи ардын яриа, хэлц үг, зүйр үгийн утгыг тайлбар хийж ажиллана. 
1. “Үүл сөрвөл бороо, Үг сөрвөл хэрүүл“

- Салхины сөрөг үүл сөрж нүүвэл бороо орно. 
- Үгний өө эрж сөргөвөл хэрүүл болно. 

2. “Борооны түрүүнд шороо, Боохойн түрүүнд хэрээ” 
- Гэнэт хүчтэй салхилж тоос, шороо босвол бороошино. 
- Улай гарсны хамгийн урд хэрээ мэдээлдэг. 

3. “Дуутай тэнгэр бороогүй, Цуутай хүүхэн хуримгүй”
- Дуу цахилгаан ихтэй бол хур тунадас бага бууна. 
- Хүмүүжил зан үйлийн ач холбогдолтой

4. “Өглөөний дулааныг дулаан бүү бод, Өсөхийн жаргалыг жаргалд бүү бод”
- Аль ч улиралд өглөөний нар гялцгар, салхины чиг тогтворгүй байвал үдийн хойно тэнгэр эвгүйдэнэ. 
- Залуу гэж жаргалдаа бүү ташуур гэсэн сургамж. 

Монголчууд ухаантай ард түмэн учир цаг агаар байгалийн өөрчлөлтийг үр хүүхдийнхээ хүмүүжил зан суртахууны 
зөв төлөвшилттэй холбон сургамжилж иржээ. 
Тайлбар тэмдэглэлээ анги нийтдээ болон хоорондоо ярилцана. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
Сурагчид тэнгэрийн өнгө од эрхэс, байгалийн юмс үзэгдлийг танин мэдэх ажиглан судлах нь чухал юм. Үр дүн 
нь байгаль цаг уурын өөрчлөлт, гамшиг, эрсдэлд бэлтгэлтэй байх, хохирол багатай даван туулах, дасан зохицож 
амьдрахад хэрэгтэй арга туршлага, ухааны хуримтлал юм гэдгийг ойлгоно. 

УНШИХ СЭДЭВ: ЦАГ АГААР, УЛИРЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ШИНЖИХ

Цаг агаарын байдлыг урьдчилан мэдэж мал сүргээ байгалийн аюул эрсдэл, гамшигаас хамгаалж 
ирсэн өвөг дээдсийн уламжлал байдаг. Энэ шинжүүд нь олон жилийн ажиглалтаар батлагдан үе 
уламжлагдаж хэрэглэгдэж иржээ. Манай малчид өглөөнөөс орой хүртэл малаа адгуулж тэнгэр 
хангай, мал амьтныг шинжиж ирээд өвөл ямар болох, хир зэрэг цас орох, маргааш ямар өдөр болох 
тухай, хонио хаашаа бэлчээх, хэдийд хотлуулах, отор нүүдэл хийх, өвс хадлангаа бэлтгэх гээд цаг үеийн болон 
өдөр тутмын ажлаа өөрийнхөө ажиглалтанд тулгуурлан явуулдаг байсан түүхтэй. 

Өвлийг шинжих:
Мэрэгч амьтад хөеө ноохойгоо бага хураах, бугын дуудлага оройтох, усны шувууд буцахдаа дээгүүр нисэх, өвөл 
үүлний сүүдэр тод байх, намрын шөнийн харанхуй их байх нь өнтэй өвөл болохын шинж. 
Тарвага зурам зэрэг мэрэгчид эрт ичих, хөсөгөө их хураах, үхэр их оодогнох, модны навч оройгоосоо шарлаж 
унах нь удааширах, сарлаг уулын хяраас буух, уулын гөрөөс, хойлог уруудаж ирэх, туулайн бөөр их өөхлөх, малын 
гүзээ хөхөл ихтэй байх, бэлчээрийн ногоо эрт толгойлох зэрэг нь зудархаг өвөл болохын шинж. Зуны нар өглөөд 
улайж мандаад байвал ган болно хэмээн манай өвөг дээдэс ярилцдаг. 
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Цэлмэг сайхан байх шинж: 
Хонь ямаа шөнө салхи сөрөн тайван хэвтэх, өглөөний манан дороо замхрах, орой тэнгэр цэлмэж, салхи намжих, 
нар жаргахад үүлгүй, тэнгэрийн хаяа шаргалтаж улайх, хараацай өндөрт нисэх нь цэлмэг сайхан өдөр болохын 
шинж. 
Хүйтрэх, салхи шуурга тавих: 
Орой салхи ширүүсэх нар, сар хүрээлэх, баруун өмнөөс хуурай салхи салхилах, одод ихээр анивалзах, зуух, 
тогооны хөө шатах яндангийн утаа суунаглахгүй газар унах, шувууд нам доогуур олноороо нисэж буух нь олшрох, 
ямаа хурга ишиг хөөцөлдөх, мөргөлдөх нь ихдэх, мал нөмөр бараадах, нохой цагираглан, хошуугаа далдалж 
хэвтэх нь хүйтрэх шуурахын шинж. 
 
Бороо орох шинж: 
Тэнгэр бүрхэж, үүл толгойлох, дулаан чийгдүү салхи салхилах, бие нозоорч нойр хүрэх, гаанс бөглөрөх, гал ноцох 
нь муудах, хонь ямааны хамар шуухитнах, шувуд доогуур нисэх, мэс засал хийлгэсэн хүний сорви өвдөх, хүний 
хууч өвчин хөдлөх, хялгасаар хийсэн гэрийн бүслүүр чангарах зэрэг нь бороо орохын шинж. 

Цас орох шинж: 
Нар, сар хүрээлж, хүрээ нь аажмаар жижгэрч, хумигдах, зүүн өмнөөс салхи салхилах, зэрлэг амьтан гэнэт нүүж 
алга болох, хэрээ хашааны шон овоон дээр сууж гуагачих нь цас орохын шинж юм. 

БАТАТГАЛ
Сурагчид 4 хэсэг болж 4 улирлын цаг агаарын шинжээнээс өөрсдийн сонирхсон зүйлээ сонгон авч 
учир зүйн тайлбар бичиж ангидаа илтгэн дэвшүүлсэн таамаглал санаагаа хамгаална. Бусад нь сонсож 
шүүмжлэх, дутууд санаа нэмэх, батлан дэмжих зэргээр оролцоно. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Шинийн хоёрны сарны байдлыг ажиглах, өвлийн тэргүүн саран шинийн хоёрны сар арагшаа гэдгэр, нарийхан 

харагдвал ямар өвөл болдог вэ? Тогтоож авч ажиглаарай. 
2. Нар хүрээлэх, шингэх үедээ улайх буюу үүлэнд хаагдсан байвал маргаашийн тэнгэр ямар байх вэ? (Бороошино) 
3. Намрын сүүл сарын шинийн 9-нд тэнгэрийн заадал үгүй болоод 7 хоногийн дотор дахин гарч ирвэл ямар 

өвөл болох вэ? Ажиглаарай.
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Зорилго: Малчин ардынхаа уламжлалт цаг уурын шинжилгээний аргыг орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүй, 
мэдээлэлтэй хослуулан ашиглах тухай мэдлэг ойлголтыг олгох.
Ухагдахуун нэр томъёо: Ардын уламжлалт мэдлэг, тандан шинжих, цаг тооны бичигт тэмдэглэсэн онцлох өдрүүд, 
хэрэмний хурилаа засах, сарлаг тоших, хөрзөн.
Хичээлийн хоорондын холбоо: Газарзүй, одон орон, физик, байгалийн шинжлэлийн мэдлэг
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Цаг тооны бичиг

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилгыг	танилцуулах.	Шинэ	сэдвийн	тоймыг	ярих.	
•	 Шинэ	сэдвийн	танилцуулга	хийнэ.	Ухагдахуун	нэр	томъёоны	тайлбарыг	тайлсан	ярилцлага	өрнүүлнэ.	
•	 Сэдэлжүүлэх	асуулт	хариулт	тавьж	ярилцах.	

-	 Бид	таван	хошуу	мал	сүргээ	хир	сайн	мэдэх	вэ?	Ялгагдах	онцлог	шинжүүд	юу	байна	вэ?
- Амьтан араатан жигүүртнийг ажиглан шинждэг үү? Харилцан ярилцах. 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
Сэдэлжүүлсэн асуултын дагуу ярилцаж гаргасан санаагаа нэгтгэн дүгнэх. Орчин үеийн суурьшмал амьдрал нь 
залуу үеийг мал аж ахуйн хөдөлмөр, мэдлэгээс хөндийрүүлж, уламжлалт мэдлэг соёлоо мартахад хүргэлээ. Энэ 
дутагдлыг зохион байгуулалттай сургалтаар нөхөн ёстой. 

Мал сүргийн байдлаар шинжих
1. Уншиж ашиглах сэдвээс сонирхолтой гол зүйлүүдээ тойрч ярилцлага өрнүүлнэ. 

- Үхэр, хонь, ямаа ямар нутаг бэлчээртэй арчилгаа маллагаатай мал вэ? 
- Цаг агаарын өөрчлөлтөнд ямар хариу үйлдэл үзүүлж байна вэ? 

2. Малчин ихэнхдээ цагийн хатуу, цасны 
- Хайруу өвлийн улирлыг даван туулахад гол анхаарлаа хандуулж урьдчилан төлөв байдлыг шинждэг 

байжээ. 
- Ойр үуурын цаг агаарын өөрчлөлтийг малынхаа авир араншингаар шинжиж танин мэдэж байв. 

3. Байгаль орчныхоо ан амьтан, жигүүртэний амьдралын хэвшил хувирал өөрчлөлтийг цаг улирлын байдалтай 
нь уялдуулан ажиглалт хийсээр цаг агаарын байдлыг урьдчилан баримжаалах аргыг хуримтлуулж иржээ. 
-	 Ялангуяа	анчдын	ажиглалт	онцгой	давуу	талтай.	

ХИЧЭЭЛ 10. 
СЭДЭВ 4.5: МАЛ, АМЬТДЫН АРАНШИН 
ХӨДӨЛГӨӨНӨӨР ЦАГ АГААРЫГ ШИНЖИХ
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- Шувуудын араншин, хөдөлгөөн
- Могой, сохор номин хөдөлгөөн, ичих хугацаа
- Хэрэм хурилаан засах, туулай гуужих. 
- Аргаль янгир, буга гөрөөсний хөдөлгөөн 
- Усны шувууд буцах 
- Тарвага ноохойгоо хураах, хулгана оготно хөеөгөө хураах
- Туршах шувуу ирэх буцах хугацаа ирэх гэх мэт хөдөлгөөн араншинг цаад байгаль цаг уурын 

өөрчлөлттэй нь уялдуулан шинжлэх ухааны мэдлэгтэйгээ холбон тайлбарлаж ангидаа санаа бодлоо 
илтгэж, шүүмж өрнүүлэн ярилцах

БАТАТГАЛ
1. “Царгиа хүйтэн өвөл сарлагийн бух тошсон, Цаст цагаан уулыг эзэгнэхэн төрлөө би”.
“ Намрын сүүлээр сарлаг уулын хэцэд гарч гошихгүй, гэр хороо зэлтэй тугалаа бараадаад байвал 

өнтэй сайхан өвөл болно” энэ тохиолдлын ялгааг тайлбарлах. 
2. Усны шувууд эрт ирэх тусам урьхан хавар болж, зунтай эрт золгоно. (Туршах хамгийн эрт ирдэг-Урины шувуу 

гэж нэрлэдэг). Амьтны байгалийн зөн мэдрэмжийг ажиглан шинжих арга ухааныг бид нээн илрүүлж чадах уу? 
3. Өөрсдийн ажигласан шинж тэмдэг мэдээлэл байна уу? 
4. Ахмадаас сурсан дуулсан цаг агаарын шинжээ амьдрал дээр үнэн мөн нь таарч тохирсон жишээг хэлнэ үү? 

(хоёр хоёроороо, анги нийтээрээ ярилцана). 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
Ардын уламжлалт арга ухааныг орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, мэдээлэлтэй харьцуулан судлахад таарц нь 
маш өндөр, орчин үед тусгайлан багаж хэрэгсэл, мэдээлэл байхгүй нөхцөлд ашиглах арга туршлага мөн. 

НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛ 
Цаг агаарыг урьдчилан тандаж мэдэх уламжтлалт аргуудын тухай мэдээлэл цуглуулж, ангидаа 
жижиг том зөвлөмж бүтээх. 
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УНШИХ СЭДЭВ: МАЛ, АМЬТДЫН АРАНШИН ХӨДӨЛГӨӨНӨӨР ЦАГ АГААРЫГ ШИНЖИХ

Мал сүргийн байдлаар шинжих
Сарлаг: Намрын сүүлээр уулын хэцэд гарч тошихгүй гэр хороо тугалаа бараадаад байвал өнтэй 

өвөл. 
Хонь: Хөрзөн усгүй шахам, цан хүүрэг багатай байвал дулаан өвөл болно. Хонь намар хотныхоо 

захад хоноод байвал сайхан өвөл болно. 
Ухна: Ердийнхөөсөө тогтуун, хойрго байвал өвөл өнтэй болно. Хонь, ямаа үдшээр хот захалж мөргөлдөх, 

идэшлэх аяг гаргавал маргааш нь тэнгэр муудна. 
Бороо цас удаан үргэлжлэн орж байтал мал хэвтрээсээ босч бэлчих байдалтай байвал удахгүй тэнгэр цэлмэнэ. 
Амьтдын араншин хөдөлгөөнөөр шинжих 

Жигүүртэн амьтдын байдлаар шинжих: 
- Туршах, тогоруу, хар тоодог тэргүүтэн шувууд эрт ирвэл урьхан хавар болж зунтай эрт залгана. 
- Ногтруу бут дэрсэнд шургалж сүрэглэн бөөгнөрч, өд сөдөө гүвж олноор сүрэглэх нь бороо орохын шинж. 
- Нүүдлийн шувууд намаржих нь өвөл өнтэй болохын шинж. 
- Усны шувуу намар буцахдаа доогуур нисвэл хүйтэн өвөл болно. 
- Улаан хошуут (жунгаа, туршах шувуу) намараа цугларч ихээр бөөгнөрвөл өвөл эрт болохын шинж. 
- Могой-нүхэндээ тогтохгүй ил ихээр явах нь хур бороо элбэгшихийн дохио, оройтож ичвэл өнтэй өвөл. 
- Сохор номин-Овгор шороо олширвол бороо хур ихтэй. 
- Хэрэм-хурилаа засахдаа модны дундуур хавьд нөмөрдүүлсэн маягтай байгуулвал хүйтэн өвөл болно. 
- Туулай-үс ноолуур оройтож удаан гуужвал сэрүүн зун болно. 
- Аргаль янгир-ороо оройтож өрөх нь хүйтэн өвлийн дохио
- Буга, гөрөөс-уулнаас бэлрүү буух нь хүйтэн өвлийн дохио
- Тарвага-ноохойгоо бага хураах орой ичвэл өнтэй өвөл болно. 
- Үхэр оготно-хөеөгөө бага хураах нь өнтэй өвөл болно. 
- Хулгана-хөсөгөө их хурааж яс чулуугаар дарсан байвал цаг хатуурна. 
-  Улаан сортой үнэг, чоно олшрох, буга орой урамдах зэрэг нь бас өнтэй болохын шинж гэдэг байна. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Жигүүртэн шувуудын байдал, усны шувууд ирэх, буцах зэргээр цаг агаарыг хэрхэн шинжиж мэдэх вэ? 
2. Буга гөрөөс уулнаас бэл рүү буух, тарваганы ноохой, хулганы хөеө хураах зэргийг ажиглан цаг агаарыг хэрхэн 

мэддэг вэ? 
3. Мал сүргийн зам араншин хөдөлгөөнөөр цаг агаарын өөрчлөлтийг яаж мэдэх вэ?
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ХИЧЭЭЛ 11.
СЭДЭВ 4.6: МОНГОЛЧУУД ЦАГ АГААРЫН ЭРСДЛИЙГ 
ХЭРХЭН ДАВАН ТУУЛЖ ИРСЭН БЭ?

Зорилго: Цаг агаарын эрсдэл ба түүнийг даван туулж ирсэн уламжлалт арга ухааны тухай мэдлэг ойлголттой 
болох.
Ухагдахуун нэр томъёо: Эрсдэл, Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дэх эрсдлийн үндсэн шалтгаан
Хичээл хоорондын холбоо: Эдийн засаг, газарзүй, мал аж ахуй, цаг агаарын тухай уламжлалт мэдлэг. 

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв	ба	зорилгыг	танилцуулах	
- Эрсдэл гэж юу вэ? 
- Цаг агаарын эрсдэл гэж юу вэ? 
- Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дэх эрсдлийн үндсэн шалтгаан юу вэ?
- Эрсдлийг даван туулж ирсэн уламжлалт арга ухаан 
- Уламжлалт арга ухаан орчин үеийн нөхцөлд хэрхэн зохицож байна вэ? гэсэн сэдвээр асуулт хариулт 

явуулна. 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
•	 Эрсдэл:	Цаг	 уурын	ааш	араншин	хэт	 хүнд	 туссаны	улмаас	малчин	өрхийн	хөрөнгө	болох	материаллаг	

хохирол нь (мал) амьдрал ахуйгаас гадна сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд нь нэгэн адил хүчтэй нөлөөлдөг. 
Үүнийг нийтэд нь эрсдэл гэнэ.
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Эрсдэлийн үндсэн шалтгаан болж байна. 
Цаг агаарын аюултай үзэгдлүүдийн давтамж, хамрах хүрээ, эрчим улам нэмэгдэж байна. Үүнийг ангилан үзвэл: 
1. Хэт хүйтэн болон хэт халуун уур амьсгал (Халуувтар зун ба хүйтэвтэр цастай өвөл)
2. Говь, цөлийн бүс нутагт ган болж усны нөөц улам багасах 
3. Зудын гамшиг тохиох магадлал ихсэх
4. Шороон болон элсэн шуурга болж цөлжилт нэмэгдэнэ. 
5. Зарим бүс нутагт үер усны аюул тохиох. 
6. Мөнх цаст оргил, сарьдаг уулсын цас хайлах
7. Мөнх цэвдэг хайлж, цаашид газрын эвдрэлд хүргэх нь улам нэмэгдэх төлөвтэй байна. Тохиолдлуудыг 

шинжлэн ярилцаж, гамшиг эрсдлийг бууруулах, даван туулж ирсэн арга туршлагуудыг сэргээн сануулах 
ярилцлагыг багш удирдан явуулна. Үүнд гол нь хүний хүчин зүйлийн нөлөөллийг түлхүү ярилцах хэрэгтэй. 

Бэ
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 мал аж ахуйн эрсдэл

Байгал

ий
н 

хү
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йл

Хүний хүчин зүйл

Талхалагдаж  
доройтсон бэлчээр

Талын тоо хэт өссөн

БАЙГАЛИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Гандуу хуурай, цаг уур Гадаргын усны дутагдал Цөлжилт хуурай

Тэжээлийн  
ургамал тарьдаггүй

Хадлан талбай үгүй

ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
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БАТАТГАЛ
Цаг агаарын эрсдлийг даван туулахад хүний хүчин зүйлийн үүрэг маш чухал юм. 
•	 Мал	сүргийнхээ	4	улирлын	маллагааг	сайн	хийж	тарга	хүч	сайн	авхуулдаг,	отор	нүүдэл	хийдэг.	
•	 Хашаа	хороо,	өтөг	бууцаа	сайтар	бэлтгэх
•	 Хадлан,	тэжээл	хангалттай	бэлтгэх
•	 Хужир,	усны	хангамж	сайн	байх
•	 Малынхаа	үүлдэр	угсааг	сайжруулах	
•	 Хүн	хүч,	хөдөлмөр	зохион	байгуулалттаа	сайжруулах	гэх	мэт	олон	санааг	нэгтгэн	дүгнэлт	хийх.	

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
Цаг агаарын эрсдэл ган, зуд, аюултай үзэгдлүүдэд бэлтгэлтэй байж мал аж ахуйгаа үр ашигтай хөтлөн явуулах 
нь малчин хүний эрхэмлэх зүйл. Үүний тулд сэтгэл санаа, эрүүл мэндийн өндөр бэлтгэлээр эрсдлийг хохирол 
багатай даван туулна. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Бэлчээр сайжруулах, таримал бэлчээр бий болгох арга ажиллагааны тухай судлан сурвалжлах . 
2. “Сүрэл ургацын хагас” гэсэн хэллэг бий. Тариан талбайн сүрлийг тэжээлд ашиглаж болох уу?
3. Зудтай жил малаа их үхүүлдэг эрсдлээс хамгаалах уламжлалт арга ухаан юу байна вэ? (20 эр хонь тус бүрийг 

50.000 төгрөгөөр зарж 1.000.000 төгрөгийг 18%-ийн хүүтэй хадгаламжинд хийхэд 5 жилийн дараа хэдэн 
төгрөгтэй болох вэ?)

НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛ 
Нутгийн цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийг шинжих танин мэдэх уламжлалт арга ухааныг судлан 
сурвалжлах, цуглуулсан мэдээллээ боловсруулан эмхтгэл ном болгон түгээх.
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Зорилго: Малчин ардын өв соёл зан үйлийн уламжлалыг бүдэгрүүлэх мартагдуулахгүйн тулд экосистемийн 
үйлчилгээний өгөөж гэдэг утгаар нь танин мэдэх
Ухагдахуун нэр томъёо: Төл авахуулах ёсон, зохиомол рефлекс, тойглох, өөвлөх, хөөслөх, тоорлох, гүүргийлэх, 
гурийлах гэх мэт
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Төл авахуулах хэллэг, аялгууны сонсгох соронзон бичлэг, үг, хэллэг, шүлэг, дуу, 
туулийн хэсэг бичмэл. 

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилгыг	танилцуулах.	Шинэ	сэдвийн	тоймыг	ярих.	
•	 Сэдэлжүүлэх	асуултууд:	

- Төл малыг эхэд нь хөхүүлэх, төл уураг сүүндээ цадахын ач холбогдол
-	 Яагаад	төлөө	хөхүүлэхгүй	голдог	вэ?
- Малын тайван дөлгөөн, омголон догшин байх нь мал аж ахуйн хөдөлмөрийн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх үү? 
- Мал аж ахуйн хөдөлмөрийн зайлшгүй хэрэгцээтэй уялдан малд үгийн ид шидийн хүчээр нөлөөлөх 

үйлийн тухай
- Малчид малтай харьцах явцдаа анхааруулах, хориглох, уяраах уриалах зориулалт бүхий үг хэллэг 

аялгуу бий болгосон нь зохиомол рефлекст тулгуурлан дохионы шинж чанартай юм гэсэн чиглүүлэх 
анхдагч мэдлэг мэдээлэл өгнө. 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
- Уншиж ашиглах сэдэвтэй танилцана. Багшийн сэдэлжүүлсэн, чиглүүлсэн асуулт хариулт тайлбарыг 

анхааран уншиж судална. 

БАТАТГАЛ
- Түшгэрэх, зузуулах, гүүргийлэх, хоолбойлох, хөөслөх, тоорлох, гурийлах, өөвлөх, хөөрлөх, сугайлах 

хэллэг аялгууг сонсгох, сурагчид өөрсдөө аялгуулан хэлэх, дуулах, дасгал хийж суралцана. 
- Төл авахуулах материаллаг нөлөөллийн тайлбар өгөх. Жишээ нь: Үхсэн төлийн арьсыг нь яагаад 

нөмөргөдөг вэ? (Өөрийнх нь төл мэтээр ойлгуулж итгүүлэх)
- Арьс үсийг нь яагаад норгодог вэ? (Нялх балчир мэтээр сэтгэгдэл төрүүлэх)

ХИЧЭЭЛ 12. 
СЭДЭВ 5.2: ТӨЛ АВАХУУЛАХ ЁСОН
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- Хужир шорвог түрхдэг нь ямар учиртай вэ? (Аятай таатай сэтгэгдэл төрүүлэх) нөлөөллийн зориулттайг 
тайлбарлан хариултыг сурагчид өөрсдөө олно. 

Үг хэллэг дуу аялгууны онцлог зориулалтыг тодорхойлох
1. Аргадаж гуйсан, учирласан ятгасан. 
2. Уярааж дасгасан, жигд намуун 
3. Олон давталттай (Гурав дахин давтах)
4. Айлган сүрдүүлсэн, загнаж хараасан 
5. Хуур, татлага, хөгжим тууль ашигласан байгааг тодорхойлно. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Малчин ардын өв соёлын нэгэн үнэт зүйл нь төл авахуулах ёсон. 
2. Эх нь голсон, төл нь үхэж хорогдсон бол төлийг өлсгөж үхүүлэхгүйн тулд, эх малын дэлэн хөхийг чинэрүүлж 

зовоохгүйн тулд төлийг өөр эхэд дасгах шаардлага гардаг. 
3. Төл авахуулахад: -Уянгат аялгуугаар, 
    -Материаллаг нөлөөллөөр дасгах хоёр үндсэн аргыг хослуулж хэрэглэнэ. 
4. Ардын уламжлалт арга, ёсон орчин үед ч ач холбогдлоо алдаагүй байна. 
5. Бид өвлөн авч хойч үедээ дамжуулах үүрэгтэй. 

УНШИХ СЭДЭВ: “ТӨЛ АВАХУУЛАХ ЁСОН” 

Таван хошуу малын ааш зан, шинж төрх, дуугарах авианы онцлогийг он удаан жил ажиглан шинжиж 
хонь, ямаа, майлахыг дууриалган түшгэрэх, зузуулах, уянгат аялгуугаар тойглох, хонь хураах ялгахад 
гүүргийлэх, хоолбойлох, тэмээний буйлахыг дууриалган хөөслөх, тоорлох, адууг гурийлах, үхрийг 
өөвлөх, сарлагийг хөөрлөх, сугайлах зэрэг хэллэг аялгууг бий болгожээ. 

Малын төлийг өнчрөх, гологдоход эх малд авахуулахаар хэлэх үг аялгуу нь мөн үүнд хамаарна. Гологдсон төлийг 
өлсгөж үхүүлэхгүйн тулд тэрчлэн эх малын дэлэн хөх чинэж зовохыг хамгаалахын тулд төлийг өөр эхэд дасгах 
шаардлага гардаг байна. Эх малыг тусгайлан шившиж аргадан төлөө голохыг нь болиулах, эсвэл өөр малын 
төлийг дасгах арга ширэг хэрэглэдэг ажээ. Эх малыг тусгайлан үгээр аргадаж уяруулахын тулд гол төлөв аялгуутай 
богинохон шүлэг хэрэглэдэг бөгөөд аялгуу нь өвөрмөц эелдэг уяхан байна. Эх малд төл авахуулах зан үйл ингэ, 
гүү хоёрын хувьд нарийн төвөгтэй бөгөөд зарим үед дуу хөгжмийн аялгуу сонсгох, тусгай мэргэжсэн хүн урих ч 
удаа бий. 

Аялгуулан дуулж аргадахаас гадна унаганы үсэнд хужир шорвог түрхэн эхэд нь долоолгох, хурганы сүүл болон 
ууцанд хужир, эхийн сүүг нь түрхэх, арьс үсийг нь норгох, үхсэн төлийнх нь арьсыг нөмөргөх, зэрэг материаллаг 
зүйлээр нөлөөлөх нь ч тустай. Төл авахуулах үг шүлэг дуу нь монгол хэлтний дунд олон янз хувилбартай буй нь 
түүний тархац өргөн дэлгэр бөгөөд, эртний үүсэлтэй болохыг харуулна. Тухайлбал: 

Халимаг нарын дунд: Ингэ ботгоо голоход сар гарах үед ботгыг нь гэрийн үүдэнд хэвтүүлээд ботгоо голсон ингэний 
бурантгийг домборчны хуруунд өлгөж 

“Бобон, бобон божуухай” гэдэг ая хөгжимдөхөд цугларсан олон хүн: 
Чихэр нэртэй далай
Хэвээ ширгэнэ гэж бодном
Шовшож амлаагүй ботгоо 
Хэзээ босно гэж сананам
Бобон бобон божуухай 
Бобон бобон божуухай гэж Жангар туулийн аялгуугаар дуулцгаадаг байжээ. Энэ аянд уярсан ингэ хоёр нүднээсээ 
бөөн бөөн нулимс бөмбөрүүлэн унагасаар ботгоныхоо хажууд ирж үнэрлэн чичирсээр ботгоо хөхүүлдэг. 
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Дархад ястанд өөр ингэд ботгоо авахуулахдаа: 

Өнчин цагаан ботго минь 
Өлмөрхийгөө харж байна уу ч даа 
Тайлга шар ботго минь 
Тарайхыгаа харж байна уу ч даа гэж аялгуулан хялгасан хуур хуурддаг байжээ. 

Баяд дөрвөд ястан Дөрвөн Ойрадын хуурын татлагыг ингэнд ботго авахуулахад өргөн ашигладаг ажээ. Тэмээний 
явдалд тохирсон айзам хэмнэлтэй гунигтай аялгуу бүхий бөгөөд үүнийгээ тэмээний татлага гэж нэрлэдэг. Мөн 
баяд дөрвөдөд туульч урин ирүүлж ингэ ботго хоёрыг уяж байгаад, “Цагир цагаан ингэний өнчин цагаан ботго” 
гэдэг тууль хайлуулдаг байна. Хялгасан хуурын аялгуунд хайлдаг учир хялгасны ерөөл гэдэг байна. Үнээнд тугал, 
ингэнд ботго авахуулах зэрэгт дэргэд нь тугал ботгыг нь уяж байгаад цээл сайхан хоолойтой дуучин хүн зориуд 
урьж авчран өөвлүүлэх, уртын дуу дуулуулах, эсвэл лимбэдүүлдэг байв. 
Энэ бол монгол ардын дуунь сонсголон, яруу эгшгийн нөлөөлөх их хүчин юм. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Тойглох, зузуулах, гүүргийлэх, хөөслөх, тоорлох, гурийлах, өөвлөх, хөөрлөх сугайлах зэрэг хэллэг аялгууг 

уянгалуулан дуудаж сурах
2. Малын төл өнчрөх, гологдоход эх малд авахуулахаар хэлэх үг аялгуу, шүлэглэсэн хэллэг, дуу, хуур хөгжмийн 

эгшигийн ид шидийн нөлөөллийг тайлбарлана. 
3. Хургаа голсон хонь, ботгоо голсон ингэнд төлийг нь авахуулахаар учирлан гуйсан үг дуудлагыг тогтоон сурах. 
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ХИЧЭЭЛ 13. 
СЭДЭВ 5.3: МАЛ ХӨНГӨЛӨХ ЁС

Зорилго: Ардын уламжлалт мал хөнгөлөх ёсны практик ба оюуны хэрэгцээг танин мэдэж орчин үеийн нөхцөлд 
хэрэглэх өв соёлын ач холбогдлыг ойлгох, танин мэдэх.
Ухагдахуун нэр томъёо: Мал хөнгөлөх ёс
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Уншиж ашиглах сэдэв кейс, ерөөл бэлэгийн хэллэг, бичлэг

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилго,	шинэ	сэдвийн	тойм	танилцуулга	хийнэ.	
•	 Ухагдахуун	нэр	томъёоны	тодорхойлолт,	тайлбар	хийж	ярилцах,	бичүүлэх
•	 Анхаарах	гол	ба	туслах	хэсэг	агуулгын	санааг	ойлгоход	дөхөм	байх	санамж	чиглэл	өгөх
•	 Сэдэлжүүлэх	асуулт:	

- Мал хөнгөлөх зан үйлийг үзсэн үү? 
-	 Ямар	зан	үйл	гүйцэтгэж	байх	юм	бэ?
-	 Яагаад	мал	хөнгөлөх	ёстой	юм	бэ?	
- Орчин цагт энэ арга ажиллагааг хийж байгаа юу? (хэрэгтэй/хэрэггүй) юу? 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
1. Уншиж ашиглах сэдвийг судлах
2. Ерөөл бэлэгийн үг хэллэгтэй бичлэг сонсох

БАТАТГАЛ
1. Бэлэгдлийн үгсийн утга санаа, нөлөөлөл, ач холбогдлыг тодорхойлох
2. Хурга хөнгөлөх (мэс засал хийх) арга ажиллагааны уламжлалт ба өнөө цагийн технологийн 

ижил төсөөтэй талуудыг тайлбарлан харилцан ярилцаж, бичиж тэмдэглэх арга ажиллагааны 
мэдлэгээ бататгаж ажиллах: 

Хурга хөнгөлөхөд хэлдэг үг нь: 
Үгийн ид шидийн хүчээр тухайн ажил үйлд сайнаар бүтэхийн зориулалттай дом шившлэгийн нэг хэлбэр. Хурга 
хөнгөлөхөд хэлдэг шүлэглэсэн бэлэгдлийн үг нь зөвхөн ажил хөдөлмөрийн явцад чимэг оруулсан төдий биш 
басхүү анагаах ухааны ид шидийн ариутгал, энэ үйлийг хийх технологийн салшгүй нэгэн хэсэгийн үүрэгтэй. Хурганы 
засааг аваад мэс заслаа амжилттай болгохоор үнсийг (энэ нь галд шатаж ариутгагдсан бичил биетэн үржих 
боломжгүй орчин мөн тул үнэхээр ариутгах бодисын чанартай зүйл мөн байжээ) технологийн энэ материаллаг 
хүчин зүйлийн хажуугаар оюун ухааны хүчин зүйл болох үгийн ид шидийн үйлсээр дэмжин шившлэгийн үг хэлж 
тавьдаг нь эрт цагийн малчин хүний хувьд бол орчин үеийн мэс заслын дараа иод түрхээд ариутгасан марль 
даавуугаар боодогтой адил утга чанартай байжээ. 
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ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1.	 Хичээлийн	зорилгод	тавигдсан	асуудал	хэрхэн	шийдэгдэв.	(Ярилцан	дүгнэх)
2. Хичээлийн оролцоог багш үнэлж дүгнэнэ. 
3. Мэдлэгийг багцлан ерөнхий дүгнэлт хийх
Мал аж ахуйн өв соёлын нэгэн үнэт зүйл нь мал хөнгөлөх ёсон юм. Бид ардын уламжлалт өв соёлыг орчин үеийн 
мэдлэг арга ухаанаар баяжуулан хойч үедээ өвлүүлэх, өв соёлыг тээгчийн үүрэг гүйцэтгэх ёстой. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Мал хөнгөлөх ажлын гол зорилго нь юу вэ? Хугацаа болон бод бог малын онцлогоос хамаарах ялгаа бий юу? 
2. Бог мал хурга хөнгөлөхөд юу бэлтгэж ямар зан үйл гүйцэтгэдэг вэ? Хуц тавих хурганы ерөөл ёс
3. Хурга хөнгөлөөд хэлдэг ерөөл, хурай хурай, дүр дүр, хэмээх хэллэгийн утга учир, үгийн ид шид юу вэ?

УНШИХ СЭДЭВ: “МАЛ ХӨНГӨЛӨХ ЁСОН

•	 Зуны	 эхэн	 сард	 мал	 хөнгөлдөг	 бөгөөд	 энэ	 нь	 хээлтэгч,	 хээлтүүлэгчийн	 тооны	 харьцааг	
тохируулан сүргийн бүтцийг зөв тогтооход чиглэгдэнэ. Бод, бог малын онцлогоос шалтгаалан 
төл мал хөнгөлөх арга ажиллагааг нь өөр өөр боловч гүйцэтгэх зан үйл ёс нь ерөнхийдөө ижил 
юм. 

•	 Тухайлбал	 бог	 малыг	 хөнгөлөхөд	 гэрийнхээ	 баруун	 талд	 гадаа	 эсгий	 буюу	ширдэг	 дэвсэж	 түүний	 баруун	
дэргэд гэрийн баганын толгойг хойд зүгт харуулан тавиад мал хөнгөлөх хүний баруун гарын ойр хүүдийтэй 
шар будааны хамт савхан савхан хувинд сүүгээр цийдэмлэсэн ус хийж тавина. Хувин дээрээ даллагын сумыг 
уртааш нь тавьж хажууд нь арцаар сан уугиулна. 

Хурга хөнгөлөх засах хүн эхлээд: 
“Халзан цагаан хурга авчир” хэмээн хэлнэ. Хургыг хуц тавих бол магнайд нь зөөхий тарагны дээжээр мялааагаад 
эрүүн дор нь тавагтай цагаан идээ хүргээд арцанд ариутгаж 
“Түмэн хонины түрүүнд
Мянган хонины магнайд 
Эзэн хүндэт эрхтэй
Ижил сүрэгтэй ээлтэй...
Үр төл олонтой 
Үржил шим сайтай
Хурц болоорой”... хэмээн ерөөгөөд тавьдаг ажээ. Ингээд бусад хургануудыг хөнгөлөн дуусмагц суллан тавихдаа 
баганан дээгүүр харайлган хойноос нь сумаар дохиж, будаа цацан:
“Өднөөс хөнгөн, сумнаас хурдан 
Цус нь цагтаан хатаж, өвчин нь өдөртөө эдгэрэг
Хурай, хурай, хурай. Дүр дүр” гэж хэлдэг байна. 
Санамж: Энэ нарийн ёс, нандин зан үйл мартагдаж хагас хугас, буруу дутуу хэрэглэх болсонд анхаарах хэрэгтэй 
болжээ. 

Зан үйлийн тайлбар: 
•	 Будаа	цацаж	буй	нь	өсөж	үржихийг	
•	 Сумаар	дохих	нь	үтэр	түргэн	эдгэрэхийг	
•	 Багана	гэрийн	голомтыг	төлөөлүүлсэн	
•	 Хурай3	гэсэн	нь	галд	ариутгасан	
•	 Дүр	дүр	гэсэн	нь	харвасан	сумны	дуу	чимээг	төлөөлүүлсэн	утга	бэлэгдэлтэй	ажээ.
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ХИЧЭЭЛ 14. 
СЭДЭВ 5.4: ГҮҮНИЙ ҮРС ГАРГАХ ЁС

\Зорилго: Гүүний үрс гаргах ёсны өв соёлын ач холбогдлыг ойлгох, танин мэдэх, өнөө цагийн нөхцөлд хэрэглэх 
мэдлэг олж авах
Ухагдахуун нэр томъёо: Гүүний үрс гаргах, бар өдөр, нохой өдөр
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Унших сэдэв, эх зохиолуудын ишлэл, Монголын Нууц Товчоо. 

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилго,	шинэ	сэдвийн	тойм	танилцуулга	хийнэ.	
•	 Ухагдахуун	нэр	томъёоны	тодорхойлолт,	тайлбар	хийж	ярилцах,	бичүүлэх
•	 Сэдэлжүүлэх	асуулт:	

- Одоо гүү барьж, айраг хийхэд ямар ёс үйлдэж байна вэ? Уламжлагдсан гэхээр зан үйл, ёслол байна 
уу? 

- Уламжлалт ёс зан үйлийг хоцрогдсон элдэв яршиг төвөгтэй гэж үзэж болох уу? гэх мэт сэдвээр 
ярилцана. 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
1. “Гүүний үрс гаргах ёс”унших сэдэвтэй танилцах судлах (2 сурагчийн дунд нэг унших сэдэв байна).
2. Ёс зан үйлтэй холбоотой бичлэг сонсох
3. Цацлын шүлэг, бэлэг дэмбэрлийн үгсийн утга санааг тайлбарлаж бичих, ярилцах
4. Өв соёлын өгөөж* ач холбогдлыг тодорхойлох

БАТАТГАЛ
“Гүүний үрс гаргах ёс” сэдвийн агуулгаас уламжлан зан үйлийн баялаг олон талын учир шалтгааны 
үүднээс нь тайлбарлан ярилцах. 
Өөрсдийн уншсан өмнөх мэдлэг, бусад эх сурвалжийн мэдээлэлтэйгээ харьцуулан дүгнэлт гаргах. 
Тухайлбал: 
1. Улаанбаатар хотын урд Богд уулын Их тэнгэрийн амны хадны зураг дээрх адуу малын болон тайлга тахилгын 

шинжтэй зураг мэдээллийг 
2. Эрт үед гэрийн зүүн талд бүсгүйчүүд, баруун талд эрчүүд суудаг. Зүүн хатавчинд үнээний дэлэнгийн дүрс, 

баруун хатавчинд гүүний дэлэнгийн дүрс өлгөдөг. Тэдгээр нь үнээ саадаг бүсгүйчүүд, гүү саадаг эрчүүдийн 
сахиус шүтээн болдог гэж Италийн жуулчин Гольом де Рубрук бичсэн тухай 
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3. МНТ-нд Тэмүүжин 8 шаргаа эрж яваад Боорчийнд ирэхэд тэр гүүгээ өөрөө сааж байсан тухай МНТ-ний 57-р 
зүйлд Монголчууд сүү айраг цэгээгээ сөгнөн хажуу газрыг халцартал саглагар модны доор хуримлан цэнгэж 
байсан зэрэг түүхийн сурвалжуудаас үзэхэд Гүүний үрс гаргах ёс, ёслол нь их эртний уламжлалтай байсныг 
жишээлэн үзэх

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Суралцагчдын оролцоог үнэлж дүгнэх
3. Агуулгын дүгнэлт: 
 Эртний баялаг уламжлал, зан үйлийн өв соёл түүхэн хөгжлийн урт удаан хугацааны туршид болон байгаль 

экологи доройтохын хирээр бүдэгрэх мартагдах явдал гарч байна. Иймд байгаль нийгмийн экосистемийн 
үйлчилгээний өгөөж болсон соёлын өвийг сэргээн хөгжүүлэх шинэ нөхцөлд хэрэглэх явдал чухал болжээ. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Гүү барих ба гүү тавих сар өдрийн бэлэгдэл, гүүний үрсийн найр, чагтмал найрын тухай мэдлэгээ хуваалцана 

уу. 
2. Гүүний үрс гаргах ёслолын бэлтгэл ажил, ёслолын үйлдлийг тайлбарлан бичнэ үү. 
3. Гүүний үрсийн дуудлага нь “Цэгээнд цад”, цацлын шүлэг, ерөөл бэлгийн үгсийг цээжлэн аялгуулж сурах.

УНШИХ СЭДЭВ: “ГҮҮНИЙ ҮРС ГАРГАХ ЁС” 

Гүүний үрс гаргах ёс нь чухамдаа сүүний дээжээр цацал өргөх зан үйлийн нэг хэлбэр юм. Ийм учир 
хонь, үнээний цацаж өргөх ёстой үүрэг зориулалтын хувьд ижил. Хонь үнээний цацал өргөх ёсыг 
хавар цагийг угтах буюу төлийн баяр болгон тэмдэглэдэг бол гүүний үрс гаргах ёсыг зун цагийг угтах 
баяр буюу гүүний сүүг айраг болгон боловсруулсан хөдөлмөрийн баяр болгон тэмдэглэдэг.

Халимагт 5-р сарын сүүл 6-р сарын эхээр малыг зуны бэлчээрт гарах үеэр “Үрс сарын ёслол” үйлддэг. Ингэхдээ 
мал сүргийнхээ зүг рүү сүү, шар тосоор цацал өргөж морь уралдуулж, бөх барилдуулж нийтээр баяр цэнгэл болдог 
байна. Монголчууд гүүг үрс сар буюу зуны эхээр бар өдөр барьж, намар нохой өдөр тавьдаг заншилтай бөгөөд 
гүү барьснаас гурав хоногийн дараа буюу айраг иссэн үед гүүний үрсийн найр хийдэг бол намар гүү тавих үед 
чагтны найр гэж хийдэг байжээ. Гүү барихад ойр хавийн сайн уургачид цугларч тэдний дотроос хамгийн хүндтэй 
нь уургандаа хадаг зүүн, ууган унагыг уургалж зэлний хамгийн дээд талд чагтална. Ингээд нийтээр унагаа барьж 
дуусмагц гэрийн эзэн зочдыг дайлж цайлаад үрс гаргах өдрөө зарладаг. Айраг эсгэн нөөцөлж, идээ будаагаа 
бэлтгэж дуусаад нутгийн танил нөхөд, ах дүүсээ гүүний үрсийн найранд урьдаг. Анх гүү барих үед ирж туслалцсан 
хүмүүс эн тэргүүнд ирнэ. Ирсэн хүмүүс найранд нэмэр гэж цагаан идээтэй оролцоно. Гүүн зэлний дээд эхэнд 
дэвссэн эсгий дээр ширээ засаад хонины мах, цацлагат айраг, сүү, архи мэтийн ёслолын идээг тавина. 

Ширээний өмнө том модон хувинтай сүү авчирч, ишинд нь таван өнгийн хадаг зангидсан, 9 нүхтэй цацлын 
модон халбагыг дээр нь тавиад хувинтай сүүг дамнах уургын толгойг баруун зүгт хандуулан тавина. Адуугаа 
өглөө нарнаар хурааж ирнэ. Эхлээд ууган унагаа барьж зэлний эхэнд бусдыг дараалуулан барьж уяж дуусаад 
уургачид уургаа гэрийн араас үүдрүү зэрэгцүүлэн түшүүлж тавина. Бүгд гэрт орж цайлсны дараа гүүгээ саана. 
Эхний гүүг эрэгтэй хүнээр саалгана. (Монголын Нууц Товчоонд Тэмүүжин 8 шарга морио эрж яваад Боорчийнд 
ирэхэд тэр гүүгээ өөрөө сааж байсан тухай хэсэг бий). Эхэлж саасны дараа гүүний үрс гарах буюу цацлын ёслол 
гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ зочдын дотроос 9 бор морьтой хүмүүсийг шилж мордуулаад гэрийн эзэн тэргүүлэн явж 
ёслолыг хийнэ. Хэрэв цайвар зүсмийн морьд хүрэлцэхгүй бол 7 ба 5-ч болно. Есөн цагаан бор морьтон зэлний 
дэргэдээс мордон гэрийн үүдэнд ирэхэд гэрийн эзэгтэй мөнгөн аягатай сүү амсуулна. Морьтон гэрийг нар зөв 
тойроод эргээд гүүн зэлний эхэнд очно. Гэрийн эзэн сүү хийсэн хувингийн оосрыг уурганд углаж, уургын хоёр 
үзүүрийг номхон морьтой хоёр хүнд бариулаад өөрөө тэргүүлэн явна. Морьтны дотроос нэг эрэгтэй хүн хувинтай 
сүүнээс модон халбагаар хутган зүг бүрд цацал өргөдөг байна. 
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Хонь, үнээний цацлагыг тэрчлэн жирийн цагт цай идээний цацлыг эмэгтэй хүн өргөдөг бол гүүний үрсийн цацлыг 
эрэгтэй хүн өргөдөгөөрөө ялгаатай. Цугларагсад мориндоо мордож араас нь дагалдаж цөм гүүн зэлийг нар зөв 
гурван удаа тойрно. Энэ үед гэрийн эзэн буюу эсвэл цацал дуудах хүн цацлын шүлэг хэлдэг. Шүлэг агуулгаараа 
3 хэсэгтэй. 

1. Цацал өргөх болсны учир шалтгаан 
2. Цацлын сүү нь өөр хэнд ч өгөөгүй сааль сүүний дээж юм гэсэн санаа. 
3. Тэнгэр, уул усны эздийг дуудаж хайр хишгийг гуйн цацал өргөдөг. 

Уул усны далдын эзэнд хандсан бөө мөргөлийн нөлөө байхын зэрэгцээ Алтай, Хангай, Хэнтийн уул, Хэрлэн, Онон, 
Туулын бодит уул усандаа халдаж цацал өргөсөн байдаг. Мөн: Дэвсэн саглагар модонд, Дүүрэн ес цацнам гэж 
гарч буй нь МНТ-ны 57-р зүйлд дурьдаж буй Саглагар мод мөн бололтой байдаг. 
Гүүний үрсийн дуудлагыг дуудах үед хойно дагалдан явагч гурван хүний нэг нь “Цэгээнд цад” гэж олонтаа 
чангаар дуудан явна. Ийнхүү гүүн зэлээ гурав тойроод гэрийн үүдэнд дамжилж ирсэн хувинтай сүүгээ гэрт 
оруулан хоймрын ширээн дээр тавьдаг. Цацал өргөх ёс гүйцэтгэсний дараа азарганыхаа дэлэнд хадаг сүлжиж, 
ууган унаганыхаа толгой хүзүүнд хадаг зүүж мялаана. Ингээд зэлний эхэнд эсгий дээрх идээгээ дамжлан их хүнд 
юм авч яваа байдалтайгаар “бууя” гээд амарч “нүүе” гээд хөдөлж зэлний адаг, зэл гэр хоёрын хооронд үдэлхээр 
гэрийн үүдэнд ирээд “Үрсийн идээ хүргэж ирлээ” гэсэн мэдээг гэрийн эзэнд хүргэнэ. Гэрийн эзэн гарч ирээд 
“Сайн явж ирэв үү?” гэж мэндлэхэд идээ дамжилж ирэгсэдийн нэг нь: “Баянбулагт үдлээд Баян-Эрдэнэд хоноод 
ирлээ” гэж тэр газар усныхаа сайхан бэлэгтэй нэрээр хариулна. Тэгээд идээг барихад гэрийн эзэн: “Энэ чинь юу 
вэ” гэж асуух бөгөөд авчирсан хүн: 

“Энэ бол: 
Мянган хонины 
Магнайд явдаг 
Түмэн хонины 
Түрүүнд явдаг хонио
Эндэхийн хээлтэй боролч гүүнээс 
Алтайн цээжтэй 
Мөнгөн бөгстэй 
Унага гарсан тул 
Үрсэнд зориулж авч ирлээ” гэдэг. 

Ингээд эзэнд мах болон идээг өгөхөд хоёр хүнийг заан хэлж хөхүүрийн дэргэд тавиулаад зочдод хуваан өгүүлнэ. 
Харин хүзүү, ходоод хоёрыг хуваахгүй тэдгээрийн хөшиглөж хийсэн махтай төлөөр олныг дайлна. Ходоод нь 
элбэг баян, хүзүү нь бат бэхийг бэлэгдэнэ. Ингээд гүүний үрсийн найрыг хийнэ. Гүүний үрсийн найр журмын 
хувьд бусад найртай адил боловч ерөөл нь агуулгын хувьд: “ Хөх мөнгөн тэнгэрийн агаараас хөшиглөн буусан 
хөх бараан үүлнээс орсон хурын шимээр зүлэг ногоо, таван өнгийн цэцэг цацран дэлгэрч, түүнээс ачтай сүрэг 
нь идээшилж ариун цагаан сүү нь арвижин шимжээд” гэх мэтээр агаар тэнгэр, хур бороо, өвс ногоо, мал сүрэг, 
малчин хүн гэсэн байгаль экологийн бүлгэмдэл системийн харилцан үйлчлэл, шүтэлцээ холбоонд нь цогцоор 
өгүүлсэн байна. Төгсгөлд нь: 

Зэллэсэн унага чинь  Дээвэр бүрхсэн идээтэй 
Зээр гөрөөснөөс олон  Дэлхий дүүрсэн малтай болохын 
Ногтолсон унага чинь  Дэмбэрэл ерөөлийг 
Ногтруу шувуунаас олон  Дэвшүүлэн айлтгая

Хэмээн адуу мал өгч сүү, сааль, айраг цэгээ элбэг байхыг ерөөдөг байна. 
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Зорилго: Монголчуудын хөдөлмөрөө хоршин гар аргаар эсгий хийж ирсэн уламжлалт соёлыг өвтэй танилцаж, зан 
үйл, бэлэгдэл, арга ухааны мэдлэг ойлголттой болох
Ухагдахуун нэр томъёо: Эсгий хийх, зулхай, зах өгөх, эсгийн шүүс, гэрийн бүрлэг хийх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Монгол эсгий хийх арга ажиллагааа харуулсан зураг, унших сэдэв “Монгол эсгий”

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилго,	шинэ	сэдвийн	тойм	танилцуулга	хийнэ.	
•	 Ухагдахуун	нэр	томъёоны	тодорхойлолт,	тайлбар	хийж	ярилцах,	бичүүлэх
•	 Монгол	эсгий	хийх	арга	ажиллагааны	зураг	дээрээс	ерөнхий	ажлын	дарааллыг	үзүүлнэ.	

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
“Монгол эсгий хийх арга ажиллагаа, уламжлалт зан үйл” сэдвийн агуулгатай уншиж танилцана. Сэдвээс дараах 
зүйлийг гол мэдлэг ойлголт болгож авах: 

1. Эсгий хийх бэлтгэл ажил
2. Хамтын хөдөлмөрийг зохион байгуулах байдал 
3. “Эх эсгий” залж авчрах
4. Эсгий хийхэд оролцох хүмүүсийн ажлын хуваарилалт 
5. Эсгий хийх ажлын дараалал 
6. Эсгийн ерөөл бэлгийн үг 
7. Эсгий татах үе шатны ажил, газрын зай хэмжээ, эсгий жиших
8. Ууган эсгийн мялаалга, зан үйл
9. Эсгий хийхэд оролцсон хүмүүсийн хөдөлмөрийн оролцоог үнэлэх (эсгийн шүүс, эсгийн хувь)
10. Шинэ эсгийгээр хийдэг бүтээгдэхүүн (Гэрийн бүрлэг хийх )

Дарааллаар уншиж судалж, ярилцаж бичиж тэмдэглэл хийх. 
Багшаас асуух, тодруулах хамтран шийдвэрлэх ажлуудыг гүйцэтгэнэ. 

ХИЧЭЭЛ 15.
СЭДЭВ 5.5: ЭСГИЙ ХИЙХ
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УНШИХ СЭДЭВ: “МОНГОЛ ЭСГИЙ ХИЙХ”

Айл саахалтаараа ноосоо савж гүйцэсний дараа нэг хот айл эсгийгээ хийхээр ус ногоо тэгш газар бууна. Эсгийг 
ихэвчлэн зуны сүүлч, намрын эхэн сард хийдэг. Эсгий хийх өдрөө урьдаас тогтоож зар мэдээ хүргэнэ. Эсгийг 
голдуу азаргаар (говь газар тэмээ, зарим хангай газар үхрээр) татдаг. Эсгий хийх ажилд туслахаар ирэх хүмүүст 
идээ цагаа, айраг архи, бэлтгэж эсгийн шүүс гэж хонь гаргана. Эсгий хийхэд хэрэглэх шир, эсгийн гол мод, бул 
зэргийг бэлтгэнэ. “Эх эсгий” өөрт байхгүй бол ажил үйл нь өөдрөг айлаас эх эсгий залж авчирна. Эх эсгий гэж 
дээрээс нь ноос зулах эсгийг хэлэх ба урьд жил нь хийсэн цэвэр, чанар сайн байх ёстой. 
Сонгосон өдрийн өглөө эсгий хийлцэх хүмүүсээ идээ цагаагаар хүндлэн дайлаад ажилдаа гарцгаана. Бэлдсэн 
газар эх эсгийгээ дэвсэж савсан ноосоо эрэгтэйчүүд хүүхдүүд ойртуулж ус зөөх ба эсгий хийж буй айлын эзэгтэй 
буюу эсвэл олонд хүндтэй настай эмэгтэй анхны ноосыг зулж “мөр гаргахад” бусад нь дагалдан ноосны зузаан 
нимгэнийг тохируулан зулдаг. Гэрийн эзэн эсвэл эсгий сайн хийдэг туршлагатай хүн ажлыг удирдана. Нэг үе ноос 
зулаад усаар жигд сайн шүршинэ. Сайн жигд норгосны дараа ахин нэг үе ноос зулж мөн сайтар шүршиж норгоно. 
Ингээд сүүлийн үе болох “Зулхай” гэх ахрын ноос, хурганы ноос зулах ба энэ өнгөн тал болох учир хар бор ноос 
оруулалгүй жигд цагаан ноос оруулдаг. Зулхай зулсны дараа эрэгтэйчүүд гол мод булыг хийж завсар нь цахилдаг 
зэрэг өвсөөр наалдахгүйгээр үе тавьж чанга хуйлан гадуур нь дэвтээсэн ширээр ороож ширнийхээ хоёр амыг 
үдээсээр чангалан үднэ. Хоёр үзүүрийг үдэхдээ “Умбай, тумбай” гэж хэлж сүлжин бөхөлж уяад хөвч гэж тусгай 
нарийн сураар холбож уяна. Эсгий хийж байхад ирсэн хүн бүхэн: 

Цагаан эсгийн цавгүй  Мөнгөнөөс үнэтэй 
Цааш нааш гавгүй  Эвдрэхгүй мөнх 
Цаснаас цагаан    Элэгдэхгүй бат 
Яснаас хатуу    Дун шиг өнгөтэй
Мөснөөс мөлгөр   Дурдан шиг артай болтугай

гэж ерөөл бэлгийн үг хэлээд ажилд оролцдог. Ширлэж болсон эсгийг татах хоёр морьтой хүн эсгийн гол буланд 
бэхэлсэн олсны үзүүрээс саваагаар онилон дөрөвчилж татдаг. Эсгий дээр айраг сүү дусаана. Татахдаа эхлээд 
зөөлөн хөдөлж аажмаар хурдасгаж морьтны цохиогоор явна. Ууган эсгий татах газрын хэмжээ 15-20 км байдаг. 
Тоо хэмжээ гүйцэж ирэхэд ширлэсэн эсгий дээр хоёр морины чихний хооронд хондлой дээр сүүгээр мялаана. 
Ууган эсгийд зориулсан ерөөл бий. 

Төлгөн хонины ноосыг  Хуруу зузаан зулж хийсэн
Төө зузаан зулж   Эсгий чамайг мялаая
Хурган хонины ноосыг

Мөн хамт олны хөдөлмөрийн үр шим айл бүхэнд түгж аз жаргалтай байхыг бэлэгдэн: 

Мяндсан цагаан эсгий чинь Төгрөг цагаан өргөөндөө 
Мянган гэрийг бүрхсэн  Тавтай жаргаж суухын
Түүнийг эдэлсэн та биднүүс Баттай ерөөлийг дэвшүүлье хэмээн ерөөдөг.
Төв сайхан нутгынхаа 

Шинэ эсгийн өө сэвийг засах ажлыг эрэгтэйчүүд хийнэ. Эсгий жишихэд дээр нь хүүхэд суулган сэгсэрч янзална. 
Бүх оролцсон хүмүүст эсгийн хувь хүртээнэ. Ууган эсгий татсан хүн, ажлыг удирдсан хүн, эх эсгий өгсөн айл, гэрийн 
бүрлэг хийхэд туслалцсан эмэгтэйчүүдийг цайлан мах, шүүс, оймс, олбог, тохом, гудас хийж болох хэмжээний 
эсгий бэлэглэнэ.
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БАТАТГАЛ
Мал аж ахуйн хөдөлмөрийг хоршох, хамтран ажиллах, хамтын хөдөлмөрийн оролцоог үнэлэх, урамшуулах, ажлын 
үр бүтээлийг аятай бүтэмжтэй чанартай болгох, оролцогчдын сэтгэл санааг өргөсөн урамшуулсан утга чанартай 
ерөөл, бэлэгийн үг, зан үйлийг тусгасан “Монгол эсгий” сэдэвт эрэгцүүлэмж бичүүлэх (100 доошгүй үгтэй). 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Монгол эсгий эрэгцүүлэмжийн үнэлгээ дүгнэлт 
3. Сэдвийн агуулгын дүгнэлт 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Эсгий хийх бэлтгэл ажил болон хэрэглэгдэх зүйлсийг нэрлэж тайлбарлан бичнэ үү.
2. “Эх эсгий”, “мөр гаргах”, “Зурхай” гэж юу вэ? Уртын ноос, ахрын ноосны ялгаа юу вэ? 
3. Эсгий татах хүн, унаа, ууган эсгийн хүндэтгэл ёсны тухай юу мэдэх вэ?
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ХИЧЭЭЛ 16.
СЭДЭВ 6.1: ШАВЖ БА ААЛЗ

Зорилго: Шавж ба аалзны амьдрах орчин, байгаль экологид ямар үүрэг гүйцэтгэдэг болон аж ахуйн ач холбогдлын 
талаар мэдлэг ойлголттой болох.
Ухагдахуун нэр томъёо: Амьтны ангилагч хүрээ, анги, зүйл, авгалдай, хүүхэлдэй
Хичээл хоорондын холбоо: Биологи, амьтан судлал, газар зүй
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Шавж аалзны биет үзүүлэн, өнгөт зураг, газарзүйн зураг, унших сэдэв

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилго,	шинэ	сэдвийн	тойм	танилцуулга	хийнэ.	
•	 Шавж,	аалз	унших	сэдвийг	2	сурагчын	дунд	нэг	хуудсаар	өгнө.	
•	 Сэдэлжүүлэх	асуултууд:	

- Шавжны авгалдай, хүүхэлдэй гэж мэдэх үү? 
- Царцаа цар, цар гэх чимээ гаргадагийн учирыг мэдэх үү? 
- Эрвээхэйн авгалдай хүрэнцэр, бие гүйцсэн эрвээхай хоёрын аль нь илүү хөдөлгөөнтэй вэ? 
- Уухай уухай баатар, ууцан дундуураа тасархай баатар, Хаданд хальтардаггүй баатар, Харвасан суманд 

оногддоггүй	баатар	гэж	юу	вэ?	Ямар	шавжийн	багт	багтах	вэ?	
- Эм шумуул, эр шумуулын хоололтын ялгааг мэдэх үү? 
- Малын арьсны таваарын чанарыг муутгадаг гуур өвчинг юу үүсгэдэг вэ? 
- Улаан номонд орсон сарьсан далавчтаныг нэрлэнэ үү? 
- Ажилчин зөгий ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? Хатан зөгий, эр зөгий бал цуглуулдаг уу? 
- Сибирийн өрөөсгөн хүр эрвээхэй ямар хор хөнөөл учруулдаг вэ? 
- Намар эм аалз өндөгөө яаж хамгаалж дараа жилийн амьдралтай нь золгуулдаг вэ? 
- Аалзны шүлс ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? Гэх мэт асуултуудыг тусгайлан бэлтгэсэн жижиг цаасан дээр 

бичиж бэлтгээд 2, 2-оор баг болгон сурагчдад өгнө. 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
1. Багшийн бэлтгэсэн “Шавж ба аалз” сэдвийг уншиж судлах. 
2. Баг тус бүрт өгсөн асуултуудын хариултыг олохоор харилцан ярилцаж, багшийн дэмжлэг тусламжийг 

авах. 
3. Асуултын хариултуудыг олж тайлбар хийсний дараа суралцагчид мэдлэгээ солилцоно. 
4. Шавж ба аалзны багийн амьтдын түгээмэл шинж, байгаль экологид ямар үүрэг гүйцэтгэдэг, аж ахуйн ач 

холбогдлыг тодорхойлох. 
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БАТАТГАЛ
Шавж ба аалзны багийн амьтдын байгаль экологид гүйцэтгэдэг үүрэг, аж ахуй ач холбогдлыг тодорхойлсон ажил 
дээрээ тулгуурлан доор амьтдын амьдарлын жишээ нь дээр харилцан ярилцах талаар тэмдэглэл хийх. 
1. Царцаа дэвхрэг өвс ургамал иддэг учир бэлчээрт хөнөөлтэй, хүн хорхой газар сэндийчлэн өвс ургамал, 

хүнсний ногооны үндсийг иддэг. 
2. Цохууд: Ой мод, хүнсний ногоо, үр тарианы хөнөөл учруулдаг. Махчин цохууд бусад хөнөөлт шавьжаар 

хооллож ургамлын нөмрөгийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэнэ. 
3. Эрвээхэйн авгалдай хүрэнцэр ургамлаар хооллож хадлан бэлчээр, ой ургамалжилтанд хөнөөл учруулдаг. 

Харин бие гүйцсэн эрвээхэй цэцэг ургамлын тоос, шүүс балаар хооллож, цэцэг ургамалд тоос хүртээдэг байна. 
4. Сибирийн өрөөссөн хүр эрвээхэй Хэнтий, Хөвсгөлийн тайга, хар модон ойд асар их хохирол учруулдаг байна. 
5.	 Ялаа	өвчин	тараах,	мал	амьтанд	өт	цацах,	туурын	ялаа	нь	мал	амьтны	арьс	үсэнд	өндөгөө	цацаж,	өндөг	нь	

авгалдай болон арьсыг цоолон ордог. Мал арьсны таваар чанарыг алдагдуулж үнэ өртөгийг бууруулдаг. 
6. Зөгий бүлээр амьдарна. Бүлийн дотор хатан зөгий, эр зөгий, ажилчин зөгийнөөс бүрдэнэ. Ажилчин зөгий нь 

үржлийн эрхтэн дутуу хөгжсөн, эм зөгий үүр барих, хамгаалах, өндөг авгалдайг тэжээх, бал цуглуулах зэрэг 
үүрэг гүйцэтгэнэ. Зөгийн бал хүнсний бал эмчилгээний сайн чанарын бүтээгдэхүүн учир зөгийн аж ахуйг 
анхааран хөгжүүлэх нь чухал юм. 

7. Сарьсан далавчтанууд байгаль, аж ахуйтай чухал ач холбогдолтой. 
8. Улаан номонд: Хөвдний үхэр, хэдгэнэ, байгалийн үхэр хэдгэнэ зэрэг 4 зүйл оржээ. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Шавж ба аалз нь экосистем чухал үүрэгтэй байгалийн тэнцвэржүүлэлт, системийн дотор холбогч хам хөгжлийн 

үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна, аж ахуйн үйл ажиллагаанд сөрөг ба эерэг нөлөөлөл үзүүлдэг байна. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1.	 Шавж,	аалз	хоёр	ямар	ялгаатай	вэ?	Яагаад	нэг	төрөл	зүйлд	ордоггүй	вэ?	
2. Аалз экологид ямар үүрэг (эерэг, сөрөг) гүйцэтгэдэг вэ? 
3. Шавжны төрлүүдээс сайн мэдэх, ашиг тустай гэсэн зүйлээ тодорхойлон бичнэ үү.

Тоонолжит аалз, Увс аймаг /Ж.Азжаргал/ Хилэнцэт аалз, Өмнөговь аймаг /Ж.Азжаргал/
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УНШИХ СЭДЭВ: “ШАВЖ БА ААЛЗ”

Үе хөлтний хүрээ нь амьтны аймгийн дотроос хамгийн олон зүйлийг багтаасан томоохон хүрээ юм. Үе хөлтний 
хүрээний 3 гол анги нь шавьж, хавч хэлбэртэй. Аалз хэлбэртэй билээ. 

Шавжны анги: 
Дэлхийн 1 сая шахам зүйлийн шавж байдгаас Монгол оронд 13000 зүйл нь эрвээхэй, элдэв цох, царцаа, дэвхрэг, 
зөгий, ялаа, жоом, шавжны ангийн төлөөлөгчид. Шавж нь бие толгой, цээж, хэвлий гэсэн 3 хэсгэээс бүтнэ. 

Шавжны хөгжил үндсэн 2 замаар явагдана. 
1. Бүрэн хувирамтгай шавж: 
 Өндөг  авгалдай  хүүхэлдэй  Бие гүйцсэн шавьж гэсэн шатыг дамжин хөгждөг. Үүнд: эрвээхий, гэрийн 

ялаа, хэдгэнэ, цох.
2. Бүрэн бүтэн хувирамтгайд: 
 Хүүхэлдэйн шатыг алгасан хөгждөг. Үүнд: голио, царцаа, ургамлын бөөс, бясаа гэх мэт. 

Шавжны гол багууд: 
Байгаль аж ахуйд чухал ач холбогдолтой, манай орчинд өргөн дэлгэр тархсан багуудад: 
1. Шулуун далавчтан /царцаа, дэвхрэг, хүн хорхой/
2. Хатуу далавчтан /маш олон зүйлийн цохууд багтана/
3. Хайрсан далавчтан /эрвээхийнүүд/
4. Хос далавчтаны баг /ялаа, шумуул, хөхтүрүү, бургууг, дэлэмч/
5. Сарьсан далавчтаны баг /зөгий, хэдгэнэ, шоргоолж мэтийн 70000 орчим зүйлийн шавьж багтана/

Аалз хэлбэртэний анги:
Загийн шар, хилэнцэт аалз, хачиг мэтийг багтаасан 36000 орчим зүйл бий. Ихэнх нь хуурай газрын амьдралтай 
боловч зарим нь усанд ч байдаг. 

Тоонолжит аалз: 
Нуруун дээрээ цагаан буюу шар тоонолжтой байдаг. Голдуу ялаа, батганаар хооллоно. 
Ой шугуй чимээгүй газар нуга хээр тал говьд зуны цагт элбэг үзэгдэнэ. 

Бусад аалз: 
Хилэнцэт	 аалз,	юль,	 цөл	нутагт	 элбэг	 тархсан.	Ямаан	 ууц	 ч	 гэж	нэрлэнэ.	 Говьд	мөн	загийн	шар	 гэж	 хүчирхэг	
хазууртай том аалз бий. Аалз хэлбэртний нэг онцлог бол удаан хугацаагаар хоолгүй байж чадна. 

Хачиг:
Ойн хачиг, бэлчээрийн хачиг, цөлийн хачиг, хамууны хачиг, усны хачиг гэх мэтээр ялгаж үздэг аалз хэлбэртний 
дотроос хамгийн өргөн тархсан. Эдгээрээс манай оронд бэлчээрийн хачиг элбэг тохиолддог. Малын биед 
шимэгчилсэн хачиг цус сорон томроод хувалз болдог. 
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Зорилго: Монголын тал хээрийн экосистемийн төрх байдлыг илэрхийлдэг түлхүүр зүйлийн үлийн цагаан оготно 
ба мэрэгч амьтдын байгаль экологичид гүйцэтгэх үүрэг сөрөг нөлөөллийн тухай мэдлэг ойлголттой болох.

Ухагдахуун нэр томъёо: Амьд индикатор, түлхүүр зүйл, бэлчээрийн доройтол

Хичээл хоорондын холбоо: Биологи, амьтны судлал, газар зүй, Экосистемийн үйлчилгээ
 
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Унших сэдэв, чихмэл, өнгөт зураг

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилго,	шинэ	сэдвийн	тойм	танилцуулга	хийнэ.	
•	 Ухагдахуун,	нэр	томьёоны	тайлбар	тодорхойлолт	дээр	ярилцах,	тайлбарлах
•	 Сэдэлжүүлэх	асуултууд:	

- Мэрэгчид тухайлбал үлийн цагаан оготно экосистемд ямар үүрэгтэй вэ? 
-	 Ашигтай	юу,	хортой	юу?	Яагаад?

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
Багш 2 товч мэдээлэл өгч түүн дуур ярилцаж учир шалтгааныг тодорхойлж дасгал ажиллуулна.

1. Үлийн цагаан оготно бол монгол орны тал хээрийн экосистемийн төрх байдлыг илэрхийлэх “түлхүүр 
зүйл”-ийн нэг юм. 

2. Үлийн цагаан оготно нь бэлчээрийн доройтлыш илэрхийлж, амьтны индикатор юм. 

ХИЧЭЭЛ 17. 
СЭДЭВ 6.2: МЭРЭГЧИД БА ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНО

Атигдаахай., Өмнөговь аймаг. /Б.Дашням/
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БАТАТГАЛ
Уншиж ашиглах 2 сэдэв дээр ярилцаад Бэлчээрийн экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, бэлчээрийн 
доройтлыг бууруулж нөхөн сэргээх арга хэмжээний бодлого боловсруулахад туслах санаа цуглуулах чиглэлээр 
ажиллах чиглэл өгнө. 

Байгаль орчны доройтлоос хамгаалах арга замыг тодорхойлохдоо: 
“Экосистемийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болсон ховор амьтан, ургамлын бүлгэмдлийг хамгаалах, эсвэл хөнөөлт ганц 
нэг мэрэгчидтэй ганцаарлаж тэмцэх бус тэдгээрийн хамарсан цогц хамгаалалтын системийг хэрэглэх нь зүйтэй 
” гэсэн гол дүгнэлтэд хүрэх ёстой. 
Оготноор хооллож үнэг, хярсыг хэт олноор агнаснаас оготны голомт нэмэгддэг ажээ. Иймд энэ экосистемд оготно, 
үнэг, хярс нь зохих тэнцвэртэй харьцаагаар байх ёстой юм байна гэсэн дүгнэлт хийнэ. 

Үлийн цагаан оготныг цаашид хэт олшруулахгүйн тулд авах арга хэмжээ: 
1. Бэлчээрийн ургамлыг хэт талхалж доройтуулснаар тэнд оготно ихтэй голомтууд үүсч олшрох аюултай тул 

орон нутагтаа тохирсон бэлчээрийн менежмент хөгжүүлэх. 
2. Оготны олшролыг голомтыг зөв олж тэмцэх ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй тогтмол хийх.
3. Өртөг өндөр, байгаль нийгэмд сөрөг нөлөө ихтэй химийн хорноос татгалзаж, хямд төсөр түгээмэл хэрэглэх 

боломжтой биологи, механик, агротехникийн аргыг зохистой газарт нь тохирох хугацаанд нь зөв хослуулан 
хэрэглэх. 

4. Оготноор хооллож араатан амьтад, шувуудыг агнаж устгахыг хориглох улмаар үнэг хярсыг оготно ихтэй газар 
тогтвортой байршуулах, өсөн үржихэд нь дэмжлэг үзүүлэх. 

5. Үлийн цагаан оготны үржлийн идэвх, амьдрах чадвар нь манай гарагийн геофизикийн үзэгдэл нарны 
идэвхижил, соронзон уусгалттай хамааралтай тул олшролыг нь цаг агаартай холбон судалж олшролын 
прогнозыг сайжруулах (оготны олшрол 2-3 жил үргэлжилж, 10-2 жил ахиж давтагддаг ажээ.)

Дээрхи шалтгаануудыг тогтоож тохирсон шинжлэх ухаанч аргуудыг хослуулж хэрэгжүүлэх, бүх нийтийн хүч 
оролцоог нэмэгдүүлэх.

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ

1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Мэрэгчид ялангуяа үлийн цагаан оготно нь тал хээрийн экосистемийн нэгэн гол бүрэлдэхүүн боловч хэт олшрох 

нь байгаль орчин, бэлчээрийн экосистемд хор хөнөөлтэй. Мэрэгчид болон үлийн цагаан оготныг устгаж үгүй 
болговол түүгээр хооллогч араатан амьтад шувуу идэш тэжээлийн хомсдолд орж тэр экосистемийн бас нэгэн 
төрөл зүйл үгүй болоход хүрнэ. 
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УНШИХ СЭДЭВ: 

Мэрэгчдийн баг 
Энэ багийн амьтад ургамлыг мэрж тасдаж иддэг. Мэрэгчид гэж нэрлэжээ. 
Онцлог шинж: 
- Үүдэн шүд нь сайн хөгжилтэй 
- Соёогүй 
Манай оронд 8 өвчийн 60 гаруй зүйлийн мэрэгчид бий. Олонх нь ичнэ. Голдуу ургамал идэштэн. 
Ач холбогдол: 
•	 Үслэг	арьс,	махны	үнэт	ан
•	 Бэлчээр	тариалангийн	ноцтой	хортон
•	 Тахал	элдэв	өвчин	тархалт
•	 Махны	 идэштэн	 амьтдын	 тэжээлийн	 бүрэлдэхүүн	 зэрэг	 байгаль,	 аж	 ахуйн	 олон	 талын	 ач	 холбогдолтой.

Тарвага, зурам, үлийн цагаан оготно, хэрэм, жирх, алаг даахай, минж, заарт харх. 

Үлийн цагаан оготно
Монгол оронд өргөн тархшсан мэрэгч бол үлийн цагаан оготно. Амьдрах тохиромжтой нутаг нь ерөнхий бүтэц 
40%-иас хэтрэхгүй тачир сийрэг ургамалтай, хуурайтай. Тор зөөлөн хөрстэй гүвээрхэг нам дор газар юм. Зун хур 
бороо бага, өвөл хавар, цас багатай жил оготны тоо нэмэгддэг. Чийг тунадасны хэмжээ амьдралын нөхцөлд нь 
чухал нөлөөтэй харуулна. Олшрол нь ган зудтай илүү чийг ажиглагддаг. Сүүлийн жилүүдийн дулаарал нь оготны 
олшролд илүү эерэг нөлөөтэй болж байна. Бэлчээрийн экосистемд хаана сэв сууж тэнцвэрт байдал алдагдав, тэр 
орон зайг үлийн цагаан оготно эзэлдэг хуультай. 
Үлийн цагаан оготно нь бэлчээрийн доройтлыг илэрхийлэгч амьд индикатор болдог.

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Мэрэгчид гэж яагаад нэрлэсэн бэ? Нутагтаа байдаг мэрэгчдийн төрөл зүйлүүдийг нэрлэнэ үү. 
2. Үлийн цагаан оготно экологид ямар үүрэг (эерэг, сөрөг) гүйцэтгэдэг вэ? 
3. Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх энгийн ба биологийн аргуудыг нэрлэн тайлбарлаж бичнэ үү.
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Зорилго: Монгол орны шувууны төрөл зүйлийн амьдралын орчин, онцлог, шинж, байгаль, экологийн зохилдлогоо 
ач холбогдлын тухай мэдлэг ойлголттой болох.
Ухагдахуун нэр томъёо: Хянгагүй явган, Хянгатай нисдэг шувуу, улаан ном. 
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Шувууны өнгөт зураг, биет үзүүлэн, газар зүйн зураг, унших материал

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	 сэдэв,	 зорилгыг	 танилцуулна.	 Сэдвийн	 тойм,	 товч	 удиртгалыг	 тайлбарлан,	 ухагдахуун	 нэр	
томьёоны тайлан дээр ярилцана. Тодорхойлолтыг бичүүлж, шинэ хичээлийн өмнөтгөл сэдэлжүүлэх 
асуулт хариултыг өрнүүлэх. 

•	 Шувууны	ангийг	ямар	ямар	анги	бүлэг	болгодог	вэ?	(Ялгаа	онцлогийг	нь	харгалзан	үзвэл	их	л	өөр	өөр	
байдаг)

•	 Шувуу	болон	экосистемийн	орчин	орчиндоо	зохицсон	ямар	онцлог	шинжтэй	вэ?	Гэх	мэт	(усны	шувуу,	ойн	
шувуу, тал хээрийн өндөр уулсын орчиндоо зохицсон амьдралын хэв шинжтэй байна. )

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
Хичээлийн сэдвээр уншиж, ашиглах сэдэв бэлтгэн сурагчдад (хоёр хоёроор нэг) тарааж өгч судлуулна. (Кейс 
судлал). 
“Шувууны анги-Монгол орны шувуу” жилийн туршид идэвхитэй амьдардаг, нисэх зохилдлоготой. Хуурай 
газрын дээр нуруутан. Шувуу мөлхөлүдөн үүссэн. Шувуу мөлхөлүүдийн биесийн бүтцийг жишиж үзэхэд төсөөтэй 
шинжүүд их бий. 
Шувуудыг: 1. Сэлдэг шувуу
  2. хянгагүй (явган) шувуу
  3. хянгатай (нисдэг) шувуу гэж ангилдаг. 
-Сэлдэг шувуу: 16 зүйлийн оцон шувуу бий. 
-Хянгагүй шувуу: Өвчүүндээ хянга ясгүй учир явгүй гүйхэд зохилдсон. Тэмээн хяруулууд. 
-Хянгатай нисдэг шувууд: шувуудын ихэнх нь энэ бүлэгт багтдаг. 

БАТАТГАЛ
Суурин шувуу, дайран өнгөрдөг, зусдаг, өвөлждөг шувуудаас өөрсдийн мэдэхийг нэрлэж бичнэ. Монгол оронд 
зусдаг (9), өвөлждөг (10) шувуудын амьдрах орчин газар нутаг, идэш тэжээл, байгаль цаг агаарын зохилдлогоо, 
ашигтай чанаруудыг онцлон авч үзэж харилцан ярилцаж тайлбар танилцуулга хийнэ. Дасгал ажил хийж үр дүнгээ 
илтгэж дүн үнэлгээ авна. 

ХИЧЭЭЛ 18.
СЭДЭВ 6.3: ШУВУУНЫ АНГИ
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УНШИХ СЭДЭВ: “МОНГОЛ ОРНЫ ШУВУУД”

Монголд 19 баг, 61 овог, 472 зүйлийн шувуу тархжээ. Тэдгээрийн суурин шувуу-81, үүрлэдэг-254, дайран 
өнгөрдөг-52, тохиолдлоор тэмдэглэгдсэн-64, зусдаг-9%, өвөлждөг-10 зүйл байна. Зарим гол гол багуудыг авч 
үзвэл: 

Хотонтны баг: борцгор хотон, Тураг гогой, нүүдлийн шувууд, сээр нуруугүйтэн болон загасаар хооллодог. Гол ус, 
намгархаг газрын эргээр амьдардаг. Борцгор хотон улаан номонд орсон. 

Галуутны баг: Хун, галуу, нугас, ангир зэрэг 36 зүйлийн шувуу, өндөглөн зусдаг нүүдлийн усны шувууд. 

Шонхортны баг: Бүргэд, шонхор, харцага, тас, ёл зэрэг 43 зүйл нь Монголд тархжээ. Цээж, хөлийн булчин сайн 
хөгжин хурц махир хумстай. Сээр нуруугүйтэн ба сээр нуруунтан амьтдаар зарим нь сэг зэмээр хооллоно. Хадлан 
бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчдийн тоо толгойг зохицуулж, сэг зэмээр хооллож байгаль дэлхийг цэвэрлэдэг ач 
холбогдолтой.	Явлаг	сар,	усны	цагаан	сүүлт	бүргэд,	цасны	хажир	зэрэг	зүйлийг	улаан	номонд	бүртгэсэн.	Эдлэг	
шонхорыг Арабын орнуудад тусгай зөвшөөрлөөр худалдаалдаг. 

Тахиатны баг: Монголд энэ багаас ятуу, хөтүү, хур, сойр зэрэг 12 зүйл тархжээ. Ургамлан идэшт (сээр нуруугүйтнээр), 
2-25 өндөг гаргадаг дэгдээхэйт шувуу: Ихэнх зүйл нь суурин амьдралтай. Улаан номонд: Алтайн хойлог, гургуул 
оржээ.	Ятуу,	хөтүү,	хур	саар	нь	агнуурын	ач	холбогдолтой.	

Тогоруутны баг: Монголд 18 зүйлийн тоодог, тогоруу мэтийн шувууд бий. Эдгээрээс цэн тогоруу, цагаан тогоруу, 
хар тогоруу, тоодог зэрэг шувууд улаан номонд оржээ. 

Уультны баг: Шар шувуу, ууль, бэгбаатар зэрэг шөнийн амьдралтай махчин шувууд. 12 зүйл тархсан хадлан 
бэлчээрийн хортон мэрэгчдийн тоог зохицуулж байдаг ашигтай шувууд. 

Тоншуултны баг: Ой модны амьдралтай их ба бага алаг тоншуул, хар тоншуул зэрэг 8 зүйл тархжээ. Тоншуул ойн 
хортон шавжийг идэж устгадагаараа ач тустай. 

Бор шувуутны баг: Монгол оронд энэ багийн 230 орчим зүйл бий. Гэрийн бор шувууд, болжмор, хэрээ, шаазгай 
зэрэг ихэнх зүйлүүд нь хадлан бэлчээрийн хортон шавжаар хоолллодог.

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Ой тайга, гол ус намаг, нуур цөөрөм, тал хээр, хот суурин зэрэг экологийн олон янз байдалд зохицон амьдарч 

идэш тэжээлийн байдлаараа ялгарах шувууны төрөл зүйл нь экосистемийн чухал бүрэлдэхүүн өгөөж баялаг 
юм. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Тоншуулын ойн экосистемд гүйцэтгэх үүргийг хэлнэ үү. 
2. Уультны багийн шувуудыг нэрлэнэ үү. Эдгээр шувууд ямар ашиг тустай вэ? 
3. Тахиатны багийн ямар шувууд манай оронд бий вэ? Ашиг өгөөжийг тодорхойлно уу.

Шар шувуу, /Б.Дашням/
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Зорилго: Монгол орны хоёр нутагтны амьдралын орчин амьдралын орчин, экосистемийн доторх үүрэг ач 
холбогдлын тухай мэдлэг ойлголтыг олгох
Хичээл хоорондын холбоо: Амьтан судлал, биологи, газар зүй 
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Унших сэдэв, өнгөт зураг, цомог биет үзүүлэн

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	 сэдэв,	 зорилгыг	 танилцуулна.	 Хоёр	 нутагтан	 гэж	 яагаанд	 нэрэлсэн,	 Монгол	 оронд	 хоёр	
нутагтан ямар зүйлийн амьтад байна вэ? Эдгээрээс хамгийн элбэг тааралддаг амьтан юу вэ? Асуултуудаар 
харилцан ярилцах.

•	 Амьдрах	орчны	онцлог	байдлыг	тодорхойлон	ярилцах.	Тухайлбал:
-	 Бах,	мэлхий	хоёрын	ялгааг	та	нар	сайн	мэдэх	үү?	Ялгаж	таних	уу?
- Экосистемдээ ямар үүрэг гүйцэтгэдэг гэж бодож байна вэ? Асуултуудаар сэдэлжүүлэх.

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
•	 “Хоёр	 нутагтан”	 сэдвийг	 уншиж	судална.	 Хоёр	 хоёроор	 баг	 болж	 сонирхсон	мэдэхийг	 хүссэн	 асуултаа	

бэлтгэж анги нийтэд хандана. 
•	 Хоёр	нутагтаны	ангид	багтах	амьтад	нь	ус	ба	хуурай	газрыг	сэлгэж	амьдардаг	учраас	хоёр	нутагтан	буюу	

газар уснаа явагчид хэмээх нэрийг авчээ. 

БАТАТГАЛ
Сибирийн мэлхий (шивэр), модны мэлхий тархалт өнгө зүс биеийн онцлог, сүүлтэй хоёр нутагтны ангид багтах 
Гүлмэр (Хөвсгөл, Хэнтийн тайгад ховор тохиолдоно) Модны мэлхийн (Сэлэнгийн Шаамар, Орхон голын дагуу) 
тухай зургийг харьцуулан ярилцах. 
Модны мэлхийн зүс орчноо даган хувьсаж байдаг. (Өвс ногоо намагт байхдаа ногоон, хуурай газар ягаан хүрэн) 
учир шалтгааныг тайлан ярилцана. (Орчиндоо дасан зохицох, биеэ хамгаалах зохилдлогоо)
•	 Телевизийн	“Хүрээлэн”	амьд	байгалийн	цуврал	нэвтрүүлгээс	Сибирийн	гүлмэр,	модны	мэлхийн	тухай	хийсэн	

нэвтрүүлгийг үзсэн сэтгэгдэл сонин сайхныг сэргээн сануулж ярилцах. 

ХИЧЭЭЛ 19.
СЭДЭВ 6.4: ХОЁР НУТАГТАН (МОНГОЛ БАХ)
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УНШИХ СЭДЭВ: “ХОЁР НУТАГТАН”

Девон галавын үед сарвуу сэлүүрт загаснаас үүсэн бий болохдооо 2 том дэвшилд хүрчээ. 
1. Агаарын хүчилтөрөгчөөр амьсгалах
2. Хуурай газар явахад зохилдсон дөрвөн мөчтэй болсон. Тэднийг анхны дөрвөн мөчтөн гэдэг. Хоёр нутагтны 

биеийн илч тогтмол биш орчноо даган хувьсаж байдаг учир хүйтэн цустай амьтад юм. 
Хоёр нутагтны ангид 4000 шахам зүйл багтах бөгөөд тэдгээрийг сүүлгүй хоёр нутагтан, сүүлтэй хоёр нутагтан гэж 
ангилна. 
Монгол оронд 2 баг, 4 овогт багтах 6 зүйлийн хоёр нутагтан амьдардаг. Сүүлгүй хоёр нутагтны багаас Монгол бах, 
Сибирийн болон Дорнодын мэлхий, ногоон бах, модны мэлхий манай орон тархжээ. Эдгээрээс хамгийн элбэг нь 
монгол бах, Сибирийн мэлхий хоёр. 
Монгол бах: Цэцэрлэг, ногооны газар, хадлангийн талбайд орой үдшийн цагаар элбэг тохиолдоно. Шөнийн 
амьдралтай. Түүний арьс болон 2 далан дээр нь байдаг хорын том булчирхайнаас ялгарах салс дайснаас биеэ 
хамгаалахад нь тусална. Жишээлбэл: мэлхийгээр хооллодог дэглий шувуу бахад хавьтахгүй. 
Бах хуурай газар амьдрах боловч үржлийнхээ үед усанд орно. Бах элдэв хөнөөлт шавжаар хооллодог ашигтай 
амьтан. 

ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Аливаа зүйл амьтны хор хөнөөлтэй эсвэл ашигтай, элбэг эсвэл ховор, нэн ховор гэж хэт ялгаварлан үзэх нь 

ташаа	ойлголт	юм.	“Ямарч	зүйл	амьтныг	тухайн	экосистемийн	бүлгэмдэлийн	салшгүй	нэгэн	бүрэлдэхүүн	хэсэг	
гэж үзэж устгаж үгүй болгох биш, харин тоо толгойн байдлыг нь зохицуулах замаар сөрөг нөлөөг нь багасгаж, 
ашигт чанарыг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тухайн амьтан нэг талаараа хор хөнөөлтэй байвч экосистемийн дотроо 
үнэлж баршгүй ач холбогдолтой байдаг гэсэн дүгнэлтэд хүрнэ.

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1.	 Яагаад	хоёр	нутагтан	гэж	нэрлэх	болов?	Төрөл	зүйлүүдийг	нэрлэнэ	үү.	
2. Танай нутагт хоёр нутагтнаас ямар зүйлүүд нь байдаг вэ? 
3. Хоёр нутагтнуудад бах, мэлхий, гүлмэр зэрэг нь экосистемд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
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Зорилго: Хөхтөн амьтан нь экосистемийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг, бодисын эргэлт, эрчим хүчний урсгалыг 
явуулж байгалийн зүй тогтолт хөгжлийг хангаж ирсэн тухай мэдлэг ойлголттой болно.
Ухагдахуун нэр томъёо: Зохицон амьдрах зүй тогтол, бүлгэмдэл, биоценоз
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Хөхтөн амьтдын өнгөт зураг, хөхтөн амьтдын тархалтын газрын зураг

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв	зорилгыг	танилцуулна.	
•	 Хөхтөн	амьтан	сүүгээр	бойжигчдын	амьдралын	онцлог,	яагаад	ингэж	нэрлэх	болсон	тухай	ярилцана.	
•	 Монгол	оронд	хөхтөний	төрөл	зүйл,	түүний	тархалтын	тоймыг	зураг	дээр	зааж	үзүүлэх	
•	 Том	хөхтөн	амьтдаас	нэрлүүлэх
•	 Хөхтөн	 амьтад	нь	 ер	 нь	 экосистемд	 ямар	 үйлчилгээ	 үзүүлж,	 ямар	 өгөөж	өгдөг	 вэ?	Жишээ	 баримтаар	

харилцан ярилцана. 

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
•	 Шинэ	хичээлийн	унших	сэдвийг	хоёр	сурагчийн	дунд	нэгээр	 тусгайлан	бэлтгэсэн	хуудсаар	тарааж	өгч	

уншуулж судлуулна. 
•	 Хөхтөн	амьтдын	тархалтын	газарзүйн	зураг	дээрээс	ажиглалт	дүгнэлт	хийнэ.	

1. Хөвсгөлийн тойрог: цаа буга, аргаль, янгир, цоохор ирвэс, нохой зээх, хүдэр, олби түгээмэл. 
2. Хэнтийн тойрог: Хандгай, баавгай, сохор номин, бараан хэрэм, халиун буга, бор гөрөөс, зэрлэг гахай, 

баданга хүдэр, голын халиу, ойн булга, молцог хандгай. 
3. Баруун хянганы тойрог: 
 Халх нөмрөг голын сав: Минж, сохор номин, дагуур огодой, хар мөрний хандгай, саарал чоно, Азийн 

минж, халиу.
4. Монгол Дагуурын тойрог: Тал хээр хосолсон нутаг. Хуурай хээрийн амьтад болох үлийн цагаан оготно, 

үнэг, хярс, цагаан зээр чоно түгээмэл
5. Хангайн тойрог: Хандгай, хүрэн баавгай, нохой зээх, ойн булга, монгол тарвага, бор гөрөөс, халиун 

буга, солонго, үен, шилүүс, саарал чоно зэрэг 50 гаруй зүйл хөхтөн. 
6. Хойд говийн тойрог: жижиг мэрэгчид элбэг хар сүүлт, татаар бөхөн, Монгол хулан, өмхий хүрнэ. 

Цагаан зээр, чоно
7. Алтайн Өвөр говийн тойрог: Цөлийн бүсийг хамарна. Цоохор ирвэс, шилүүс, хар сүүлт, хулан, аргаль 

янгир, чоно, шар үнэг, унаган амьтан болох говийн алаг даага, хавтгай, мазаалай, цоохондой мий. 

ХИЧЭЭЛ 20.
СЭДЭВ 6.5: ХӨХТӨН
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8. Баруун Говийн тойрог: Сухайн чичүүл, өөхөн сүүлт атигдаахай, хулан, хар сүүлт зээр, цоохор ирвэс, 
саарал чоно бий. Тахийн шар нуруу, Бижийн голоор 1990-ээд оноос тахийг нутаглуулж байна. 

9. Говь Алтайн тойрог: Гичгэнийн нуруунаас Хүрх уул хүртэл Аргаль, янгир, ойн солонго, зурам түгээмэл. 

Хөхтөн амьтдын тархацын зургаас тойрог бүрд түгээмэл байх амьтад нь Байгалийн бүс, бүслүүрийн ургамалшил, 
уур амьсгалын байдлаа дагаж амьдардаг, өвсөн тэжээлт амьтадаа дагаж махан идэшт амьтад амьдарч байгаа 
идэш тэжээлийн хэлхээ холбоо харилцан үйлчилгээ байгааг ажиглан нэгдсэн дүгнэлтэд хүрнэ. Экосистемийн 
бүлгэмдэл, бэүлгэмдэл дэх амьтдын харилцааны тухай шинэ ойлголт авна. 

БАТАТГАЛ

Бүлгэмдэл дэх амьд биесийн харилцааны хэлбэр

Амьдрах орчны холбоо Тэжээлийн холбоо Тараах холбоо Барьж байгуулах холбоо

Хөхтөн амьтдын тархалтын бүс тойргуудын зураг ангилалаас жишээ авч дээрх схемээр бүлгэмдэл дэх амьтдын 
харилцааны хэлхээ холбоог тайлбарлан бичиж, ажиллах.
Жишээлбэл: 
Тал хээрийн бүлгэмдэлд: Зонхилох ургамал

1. 1.1 Бутлаг үетэн шивээт хялгана
 1.2 Цагаан зээр, саарал чоно 3-ын идэш тэжээлийн холоо
2. 2.1 Тал хээрийн ургамалжил
 2.2 Үлийн цагаан оготно
 2.3 Үнэг, хярс 2-ын идэш тэжээлийн холбоог амьдрах орчны холбоог тайлбарлаж ярилцах 

Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг монголчууд таван хошуу малаа яаж нийцтэй бүлгэмдэл үүсгэн адгуулж маллаж 
ирсэн бэ? гэдэг дээр эрэгцүүлэмж бичиж ярилцах. 

УНШИХ СЭДЭВ: “МОНГОЛ ОРНЫ СҮҮГЭЭР БОЙЖИГЧ ХӨХТӨН АМЬТАД”

Монгол оронд 130 гаруй зүйлийн хөхтөн амьтан тархжээ. Сүүгээр бойжигчид бол хамгийн өндөр хөгжилтэй сээр 
нуруутан. Сүүний булчирхай болох дэлэн хөхтэй, үр зулзага нь сүү хөхөж бойждог учир тийн нэрлэжээ. Тэдгээр нь: 

1. Шавж идэштэн: Зараа, чацуулин, атаахай
2. Гар далавчтан: Сарьсан багваахай
3. Мэрэгчид: Тарвага, зурам, оготно, атигдаахай
4. Махан идэштэн: Чоно, үнэг, хярс, баавгай
5. Ац туруутан: Хонь, ямаа, үхэр, тэмээ, буга, гөрөөс, зээр, хар сүүлт
6. Битүү туурайтан: адуу, тахь хулан 

Бүлгэмдэл: “Тодорхой нутаг дэвсгэрийг эзлэн тархаж түүхэн урт хугацаанд бүрэлдэн тогтсон хоорондоо нарийн 
нягт холбоотой олон зүйлийн амьд бие махбодийн харьцангуй тогтвортой нэгдлийг бүлгэмдэл буюу биоценоз 
гэнэ”. 
Бүлгэмдэл бол эсрэг, тэсрэг зүйлүүдийн харилцан тэнцвэржүүлэн барьж байдаг амьдарлын тогтолцоот дээд 
төвшний нэгэн хэлбэр мөн. 
Бүлгэмдэл нь зүйлийн бүтэцтэй байна. 

Бүлгэмдэл дэх амьд биесийн амьдрах орчны холбоо
1. Тэжээлийн хэлхээ холбоо: Ургамал  амьтан  Задлагчид 
2. Тараах холбоо: Ургамлын үр тоос амьтдын тусламжтайгаар тархана. v
3. Барьж байгуулах холбоо: Амьтад нүх, ноохой, үүрээ засахдаа элдэв амьтны үс ноос, шороо шавар ашигладаг. 
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ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Хичээлийн зорилгоо сануулан дүгнэлт гаргана. Хөхтөн амьтад экосистемийн дотор зохицон амьдрах, 

бүлгэмдэл үүсгэх, бүлгэмдэл доторх амьд биесийн харилцаа холбоо, экологийн нийц бол зүй тогтолт харилцаа 
мөн. 

Ундаалж буй хулан. Өмнөговь аймаг. /Б.Дашням/

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Адууг ямар чиглэлээр өсгөж ашиг шимийг авах нь дээр вэ? 
2. Битүү туурайтан амьтны гол төлөөлөгчдийг нэрэлэн үү. Тахь Монголд хаана нутагшиж байна вэ? 
3. Цагаан зээр, чоно, шивээт хялгана гурвын идэш тэжээлийн хэлхээг тайлбарлан бичнэ үү.
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Зорилго: Монгол орны загасны төрөл зүйлийн экосистемийн үйлчилгээ өгөөж, ач холбогдлын тухай мэдлэг олгох.
Ухагдахуун нэр томъёо: Түрс, эндемик, хийт цуух
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: Гол мөрөн нуурын загасны төрөл зүйлийн өнгөт зураг, “Загас” унших сэдэв, биет 
үзүүлэн

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Багшийн дэмжин чиглүүлэх үйл ажиллагаа-5 минут 

•	 Хичээлийн	сэдэв,	зорилгыг	танилцуулах,	“Монгол	орны	загаснууд,	өнгөт	зураг	үзүүлэн	дээр	ярилцах”
•	 Ухагдахуун,	нэр	томъёоны	тайлбар	өгөх
•	 Сэдвийн	хүрээнд	сонирхсон	асуулт	хариулт	явуулах	
•	 Сэдэлжүүлэх	асуулт	тавьж	хичээлийн	шинэ	сэдэвт	чиглүүлэх
•	 Манай	нутгийн	гол	усанд	ямар	загас	байдаг	вэ?	Та	нар	загасчилдаг	уу?	
•	 Бидний	амьдралд	загас	ямар	ач	тустай	вэ?	
•	 Жараахай	том	загас	болдог	уу?	Гэх	мэт.	

“Монгол орны загас” тусгайлан бэлтгэсэн унших сэдвийг хоёр хүүхдийн дунд нэгээр тарааж өгөөд ажиллах 
зааварчилгаа өгнө. 

Зааварчилгаа: 
1. Уншиж судлаад тодруулах асуулт тавих 
2. Хоорондоо зөвлөн ярилцаж тэмдэглэл хөтлөх
3. Нутгынхаа гол усны загасны төрөл зүйлийг багштайгаа хамтран тодорхойлох

Суралцагчдын сурах үйл ажиллагаа-15 минут
“Монгол орны загас” унших сэдэв дээр ажиллана. 

•	 Нэр	томъёо,	ухагдахууны	тухай	тодруулах	асуулт,	хариулт.	(тэмдэглэл	хийх)
•	 Манай	нутгийн	ямар	ямар	гол	мөрөн	нуур	усны	ямар	ай	савд	хамаарах	вэ?	
•	 Тэнд	ямар	загас	зонхилон	амьдрах	зохилдлогоотой	вэ?	
•	 Нутгийнхаа	гол	усны	загасын	төрөл	зүйлийг	тодорхойлох	
•	 Нөөцийг	нь	тогтоох,	зохистой	ашиглах,	хамгаалах	санал	дэвшүүлэх	(саналаа	бичих)

Дээрхи чиглэлээр хийсэн ажил, чухал санаануудыг ангидаа ярилцах, үнэлгээ дүгнэлт хийлгэх. 

ХИЧЭЭЛ 21. 
СЭДЭВ 6.6: МОНГОЛ ОРНЫ ЗАГАС
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БАТАТГАЛ
Доорхи чиглэлээр бие дааж дасгал ажиллах.
1. Мөгөөрст ба яст загасны ялгагдах онцлогийг тодруулах 
2. Мөгөөрст ба яст загасны үржлийн ялгаа. 
3. Монгол оронд ямар ямар агнуурын загас байдаг вэ? Нэрлэж бичих. 
4. Загасны ач тусыг тодорхойлох
5. Загасны амьдралын орчны экологийн бүлгэмдэлд ямар зүйлүүд байна вэ? 
6. Гол мөрөн нуурын экосистемийн экологийн нийц жишээ бичих гэх мэт. Чиглэл тус бүрээр гүйцэтгэсэн дасгал 

ажлыг сонсож үнэлээ дүгнэлт өгнө. 
7. Гол мөрөн нуурын усны экосистем түүнийг бүлгэмдлээр нь хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой төвшинд 

ашиглах менежментийг хөгжүүлэх, бодлого боловсруулагчдад хандах санал цуглуулах. 

НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛ 
“Биологийн төрөл зүйлийн мөхөл юунаас болж байна вэ?” сэдэвт эргэцүүлэмж бичлэгийн уралдаан зарлаж 
хэлэлцүүлэг зохиох.

УНШИХ СЭДЭВ: “МОНГОЛ ОРНЫ ЗАГАС”

Загасыг биеийн бүтэц, хөгжил, амьдралын онцлогоор нь мөгөөрст загас, яст загас гэж 2 хуваадаг. Ихэнх нь яст 
загасны	ангид	орно.	Яст	загасны	олонхи	нь	хийт	цуухтай,	усан	дотор	үр	тогтоодог,	түрс	шахдаг.	Монгол	оронд	70	
орчим зүйлийн загас бий. Тухайлбал:
Хилэнцийн-2 зүйл  Цуурхайн-2 зүйл
Хулдын-2 зүйл    Могой жараахайн-5 зүйл
Цагаан загасны-4 зүйл   Мөрөгийн-34 зүйл
Хадрангийн-4 зүйл   Цулбуурт ба сагамхайн-1 зүйл загас гол мөрөн нуурт тархжээ. 
Салганын-3 зүйл

Монгол орны гол мөрөн нуурууд дэлхийн усны хагалбараар авч үзвэл: 
- Хойд мөсөн далайн ай савын
- Номхон далайн ай савын 
- Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын гэж ангилдаг. 
Хойд мөсөн далайн ай савд уулын хүйтэн усанд зохилдсон загас,
Номхон далайн ай савын голуудад дулаан усны мөрөгийн овог
Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын голуудад нутгийн унаган (эндемик) загас тархсан. 
 
Яст	 загасны	 дотроос	 хамгийн	 сонирхолтой	 нь	 гол	 мөрний	 усанд	 амьдардаг	 хамгийн	 эртний	 загас	 болох	 яст	
мөгөөрст загас, Хилэн юм. Туул, Дэлгэрмөрөн, Орхон, Сэлэнгэ, Дархадын хотгорын голуудаар Сибирийн хилэн 
бий. Хилэн загас усны ёроолын зөөлөн биетэн, хорхой шавжны авгалдай жижиг загасуудаар хооллоно. Үржихдээ 
том, том хар түрс шахдаг. Тиймээс хилэн загас сайн чанарын мах, түрстэй агнуурын чухал загас мөн. Манай оронд 
энэ загас ховордсон учир улаан номонд оржээ. Монгол орны хамгийн том загасны нэг бол Хулдын овогт багтах 
Тул загас юм. 1 метр гаруй урт, 5-10 кг жинтэй байх нь бий. Цурхайн овгоос Хар мөрний ба Сибирийн гэсэн 2 зүйл 
Туул, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Хэрлэн, Халх гол, Тэрхийн цагаан, Өгий, Буйр нуурт байна. Сагамхайн овгийн 
загас голчлон гадаад далайн амьдралтай. Энэ овгоос гутаар загас Туул, Орхон, Тамир, Хараа, Ерөө гол, Өгий, 
Хөвсгөл нуурт амьдарна 

Мах нь амттай, тослог элэгтэй байх тул сайн чанарын мах, эмчилгээний тос гарган авч ашигладаг байна. 
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ДҮГНЭЛТ 5 МИНУТ
1. Хичээлийн зорилгыг хэрхэн хангав. 
2. Хичээлийн зорилго хэрхэн хангагдсаныг дүгнэн ярилцана. Хүнд хөнөөлтэй өвчин үүсгэгчдийг эс тооцвол 

бусад бүх амьтад түүн дотроос загас нь байгаль, аж ахуйн чухал ач холбогдолтой. Хүнс тэжээлийн болон 
үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийн эх булаг мөн. 

МЭДЛЭГЭЭ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ АСУУЛТ ДААЛГАВАР
1. Монгол орны улаан номонд бүртгэгдсэн загасыг мэдэх үү. 
2. Манай орны хамгийн том болон агнуурт аж холбогдолтой загаснуудыг нэрлэж бичнэ үү. 
3. Танай нутгийн гол мөрөн нуурт ямар загаснууд байдаг вэ?

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ
Хичээлийн жилд үзсэн сургалтын агуулга сэдвийн хүрээнд онолын илтгэл тавих, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах.



БАГШИЙН ДЭВТЭР
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