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ХХУТХГ-ЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ТАНИН МЭДЭХҮЙН 

АЯЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

Хан Хэнтийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаанаас өөрийн хариуцсан нутгийн 

сонгож авсан хоёр цэгт 12-оос дээш насны хүүхэд, насанд хүрэгчдэд зориулсан байгаль 

орчин, түүх, соёлын аяллын хоёр төвийг байгуулж, тусгай хөтөлбөрөөр танин мэдэхүйн 

аяллуудыг зохион байгуулна.  

 

Танин мэдэхүйн төвүүдийг дараах хоёр цэгт байгуулна. Үүнд: 

НЭГ: ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ӨМНӨДЭЛГЭР СУМЫН НУТАГ ХАНГАЛ НУУРЫН БАЙГАЛИЙН 

ДУРСГАЛТ ГАЗРЫГ ТҮШИГЛЭСЭН ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАН 

Зорилтот бүлэг: 12-оос дээш насны (6 – 12-р анги) хүүхэд, ийм насны хүүхэдтэй гэр бүл 

Нэг ээлжийн үргэлжлэх хугацаа: 10 хоног  

Нэг удаад хүлээж авах хүний тоо: 30 – 90  

Ажиллах хугацаа: Зуны 3 сар (6 – 8 сар) 

Хөтөлбөр: Байгаль орчны боловсрол олгох, монгол ахуй, түүх соёлыг таниулах 8 өдрийн 

танин мэдэхүйн хөтөлбөртэй. 

  

ХОЁР: ТӨВ АЙМГИЙН МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН НУТАГ, ЦАГААН АРАЛ ОРЧИМД 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТҮҮХ, СОЁЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АЯЛАЛ  

Зорилтот бүлэг: 15-аас дээш насны (10 – 12-р анги) хүүхэд, насанд хүрэгчид 

Нэг ээлжийн үргэлжлэх хугацаа: 3 хоног (Ирж очихтой нийлээд)  

Нэг удаад хүлээж авах хүний тоо: 30 - 40  

Ажиллах хугацаа: Зуны 3 сар (6 – 8 сар) 

Хөтөлбөр: Түүх, соёл, байгаль орчны танин мэдэхүйн хөтөлбөр 

 

Танин мэдэхүйн аяллын зорилго: 

- Хүүхдийг байгальд ойртуулах (Хүн мэддэг зүйлээ л хайрладаг!) 

- Хөгжилтэй хөтөлбөрөөр дамжуулан байгалийг баяр хөөртэй шимтэн судлах, бүх 

мэдрэхүйгээр мэдрэх, өөрөө туршиж, судалж үзэх боломж олгох (Хүн тархи, гар, 

зүрх гурваараа сурдаг!) 

- Насны онцлогт тохирсон сонирхолтой хөтөлбөрөөр дамжуулан байгалийг танин 

мэдэх, сонирхон судлах хүсэл төрүүлэх (Танин мэдэхүй гайхширахаас эхэлнэ!) 



- Байгалийн зүй тогтол, экосистемийн үйлчилгээ, хүн байгалийн шүтэлцээг таньсан, 

эх дэлхийгээ хайрлах сэтгэлтэй монгол хүүхдийг төлөвшүүлэх 

- Өөрийн түүх, соёл, язгуур монгол ахуйн онцлогоо таньсан, үндэсний уламжлал, өв 

соёлоо дээдэлсэн, эх орноороо бахархсан иргэн болоход нь туслах 

- Олж авсан мэдлэг, мэдэрсэн, сурсан зүйлдээ тулгуурлан хүрээлэн буй орчинд 

хүнээс үзүүлж буй зохисгүй нөлөөллийн үр дагаврыг харж урьдчилан сэргийлдэг, 

байгаль дэлхийтэй зүй зохистой, ухамсартай харьцдаг, үе тэнгийнхэнтэйгээ 

байгаль орчны тулгамдсан асуудлаар үзэл бодлоо солилцож, асуудлыг шийдэх 

арга замыг шинжлэх ухаанчаар эрэлхийлдэг болоход нь туслах  

- Монголын түүхийн голомт нутагт, байгалийн үзэсгэлэн хосолсон өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутагт суралцангаа амрах, судлангаа хөгжих, мартагдашгүй дурсамж 

бүтээх боломж олгох  

 

НЭГ. ХАНГАЛ НУУРЫН “NATURE&ADVENTURE” БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ТАНИН 

МЭДЭХҮЙН ЗУСЛАН 

ЗУСЛАНГИЙН ӨДРИЙН ДЭГЛЭМ 

 

Цаг Үйл ажиллагаа 

08:00 
Босох, эрүүл мэндээ хянуулах, өглөөний дасгал хийх, Төрийн дуулал дуулах, 

өөртөө үйлчлэх цаг 

09:00 Өглөөний цай 

09:30 Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа (1 цаг 30 минут) 

11:00 Бага үдийн цай/Хээрийн цай 

11:15 Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа (1 цаг 45 минут) 

13:00 Өдрийн хоол/Хээрийн хоол 

14:00 Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа (3 цаг) 

17:00 Их үдийн цай/Хээрийн цай 

17:15 Танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа (1 цаг 45 минут) 

19:00 Оройн хоол 

20:00 Нийтийн арга хэмжээ & Чөлөөт хөтөлбөр (1 цаг) 

21:00 Сүү, аарц, тараг 

21:15 Оройн тойрог, эрүүл мэндээ хянуулах, өөртөө үйлчлэх 

22:00 Унтах  



ХАНГАЛ НУУРЫН “NATURE&ADVENTURE” ЗУСЛАНГИЙН 

ТАНИН МЭДЭХҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР         

 
Өдөр* 1 2 3 4 5 6 7 8 

ӨДРИЙН 
НЭР 

“ТАНИЛЦЪЯ” 
ӨДӨР 

“СУДЛААЧ” 
ӨДӨР 

“ОЙН АЯЛАЛ” 
ӨДӨР 

“ХАНГАЛ 
НУУР” ӨДӨР 

 
“ТУРШИЛТ” 

ӨДӨР 
 

“АДАЛ ЯВДАЛ” 
ӨДӨР 

“МОНГОЛ 
АХУЙ” ӨДӨР 

ДУРСАМЖ & 
ДҮГНЭЛТ 

ӨДӨР 

БОЛОХ 
ГАЗАР 

ЗУСЛАН 
ОРЧИМ 

ЗУСЛАН 
ОРЧИМ 

ОЙ РУУ ЯВЖ 
ИРЭХ 

ГОЛООС НУУР 
ХҮРТЭЛ   

ЗУСЛАН 
ОРЧИМ 

БЭРЭЭВЭН 
ХИЙД ЧИГЛЭЛД 

ЗУСЛАН 
ОРЧИМ 

ЗУСЛАН 
ОРЧИМ 

9:30-11:00 Сайн уу, 
танилцъя 
 
Манай зуслан 
 
 

Шувууг яаж 
судалдаг вэ? 
 
Шавжийг яаж 
судалдаг вэ? 

Чимээгүйн чимээ 
 
 
Модтой 
танилцъя 

2 эрдэнэ 
 
 
Ус намгархаг 
газар 

Шувуу барьж 
үзэх 
 
Шувууны 
нүүдлийг 
хэрхэн хянадаг 
вэ? 

Монгол сууц 
“Гэр”  
 
 
 

Эртэч хүүхэд Дурсамжийн 
цаг   

11:15-13:00 Би юу мэддэг? 
 
 
Би хаана ирэв? 

Ургамлыг яаж 
судалдаг вэ? 
 
 

Мөөг 
 

 
Ойн оршин 
суугчид 

Шумуу, мэлхий, 
шувуу 
 
Хошуу юу 
өгүүлнэ вэ? 

Камерын 
судалгаа  
 
Дронон аялал 

   Уламжлалт 
цагаан идээ 

Хүн ба байгаль 
 

14:00-17:00 Биологийн 
олон янз 
байдал 
 
Би хаана төрөө 
вэ? 

Хөхтөн амьтныг 
яаж судалдаг 
вэ? 
 
Усны чанарыг 
яаж судалдаг 
вэ? 

Шидэт толь 
 
 
Энэ хэний “гэр” 
вэ? 
 
Ойн цэцэгс 

Хангал нуурын 
шувууд 
(Завин аялал) 
 
Хангал нуурын 
ургамал  
(Завин аялал) 

Усны 
лаборатори 
 
Компост 
 

Өдрийн хоолоо 
өөрөө 

Морьтон 
монгол  

Бид юу хийж 
чадах вэ? 

17:15-19:00 Яагаад 
хамгаалах 
ёстой вэ? 
 
Амьтан, 
ургамлын 
хамгаалал 

Хөрсийг яаж 
судалдаг вэ?  
 
 
Дайсан уу, 
нөхөр үү? 

Энд хэн байв? 
 
Байгалийн 
бүтээл 
 
Би юу олж 
мэдэв? 

Нуурын 
амьдрал (Завин 
аялал) 
 
Ямар шувуу 
вэ? 

Мод тарья 
 
 
 
Гэрлэн урхи 
 

Бэрээвин хийд Хөдөлмөрч 
монгол хүүхэд 

Би юу сурав? 
Тест 

20:00-21:00 Танилцах 
үдэшлэг 

Шатар, даам, 
шагайн 
тэмцээн 

Миний аяллын 
тэмдэглэл 

“АХА” асуулт 
хариултын 

тэмцээн 

“Зуслангийн 
одод” урлагийн 

хөтөлбөр 

Мянган одтой 
зочид буудал 

“Монголын 
соёлын биет 

бус өв” язгуур 
урлагийн үдэш 

“Баяртай 
зуслан минь” 

хаалтын диско 
хөтөлбөр 

*   -   Цаг агаар болон бусад шалтгаанаар зарим өдрийн арга хэмжээг сольж зохион байгуулах боломжтой.  



1 ДЭХ ӨДӨР 

“ТАНИЛЦЪЯ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Танилцъя” өдрийн зорилго нь зусланд шинээр ирсэн хүүхдүүд өөр хоорондоо болон багш, 

зуслангийн ажилтнуудтай танилцах, зуслангийн хөтөлбөртэй танилцаж, энэ 10 хоногийн 

хугацаанд ямар агуулгаар, юу сурч, мэдэж авсан байх тухай мэдээлэл авах, зуслангийн 

орчин, дүрэм журамтай танилцах, ирсэн газрынхаа байгаль-газарзүй, түүх, соёлын онцлог, 

биологийн олон янз байдал, байгаль хамгааллын үнэ цэнтэй танилцаж, зусланд ирэхээсээ 

өмнөх өөрийн мэдлэг, чадварыг үнэлж үзэхэд оршино. “Танилцъя” өдөр хүүхдүүд 8 

өртөөгөөр аялж, зуслангийнхаа тухай өргөн хүрээний цогц мэдээлэлтэй болно.  

 

ӨРТӨӨ 1.1: САЙН УУ, ТАНИЛЦЪЯ 

АГУУЛГА: Шинэ хүүхдүүд хоорондоо болон багш нартайгаа танилцах 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Дотор, гадаа хаана ч 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: Шаардагдахгүй 

АРГАЧЛАЛ: Багш хүүхдүүдийг тойруулж зогсоодоод танилцуулга хийх аргыг тайлбарлаж 

өгнө. Үүнд: Эхний хүүхэд өөрийгөө танилцуулна. Ингэхдээ өөрийнхөө нэрний өмнө, 

өөрийнхөө онцлог, зан чанарыг илэрхийлсэн, нэрнийхээ эхний үсгээр эхэлсэн тэмдэг нэр 

олж хэлнэ. Дараа нь хаанаас ирснээ хэлнэ. Дараагийн хүн мөн эн маягаар өөрийгөө 

танилцуулахын өмнө, миний хажууд ... зогсож байна гэж түрүүний хүний хэлсэн нэр, 

тодорхойлсон үгийг мөн хэлнэ. ингэж явссар хамгийн сүүлийн хүн өөрийгөө 

танилцуулахдаа, өмнө танилцуулсан бүх хүний нэр, нэрний тодотголыг хэлнэ. Жишээ нь: 

Эхний хүн: Намайг овжин Оюун гэдэг. Би Улаанбаатар хотоос ирсэн. 2 дахь хүн: Намайг 

ухаантай Ундармаа гэдэг, Өвөрхангай аймгаас ирсэн. Миний хажууд овжин Оюун зогсож 

байна... Ингэж явсаар 5 дахь хүн: Намайг баатарлаг Батболд гэдэг. Би УБ хотын 3-р 

сургуулийн сурагч. Миний хажууд овжин Оюун, ухаантай Ундармаа, бодлогоширонгуй 

Болдоо, найрсаг Наранбат зогсож байна гэх мэтээр үргэлжлүүлнэ. 

 

ӨРТӨӨ 1.2: МАНАЙ ЗУСЛАН  

АГУУЛГА: Зуслангийн орчин, дотоод үйл ажиллаганы тухай дараах агуулгын хүрээнд 

танилцуулна. Үүнд: 



- Байрлах, хооллох, нийтийн арга хэмжээ, сургалт явуулах байр, сургалтын орчны 

танилцуулга (Аравтын буюу бүлгүүдийн гэрийн байршил, бие засах газар, хог хаяг 

газар, компост хийх газар, ойр тойронд буй айлын тухай) 

- Зуслангийн өдрийн дэглэм 

- Зуслангийн 10 хоногийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө 

- Зуслан дээр баримтлах дүрэм, журам 

- Аюулгүйн санамж 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Дотор болон гадаа 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Танилцуулга презентейшн 

- Танилцуулга хийх проектор, дэлгэц 

- Зуслангийн дүрэм журам, өдрийн дэглэм, 10 өдрийн хөтөлбөр, аюулгүйн дүрмийг 

хэвлэж, өрөө өрөөнд нь хадаж байрлуулсан байх 

- Хачиг, могой, шумуул, хэдгэнэ, хөхтүрүү зэрэг амьтны зураг, танилцуулга, өөрийгөө 

хамгаалах арга, зааварчилгаа 

АРГАЧЛАЛ: Байрлах, хооллох, нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, сургалт явуулах 

байр, байршил болон зуслангийн орчныг (аравтын буюу бүлгүүдийн гэрийн байршил, бие 

засах газар, хог хаяг газар, компост хийх газар, ойр тойронд буй айлын тухай) танхимд 

болон гадаа, орчинд нь танилцуулна. Зуслангийн өдрийн дэглэм, хөтөлбөр, ямар өдрүүдэд, 

ямар цаг хугацаагаар, ямар аялал хийх, юу сурсан байх тухай танилцуулна. Зуслангийн 

дүрэм, аюулгүй ажиллагааны журмыг танилцуулж, юу хийж болох, болохгүй, юуг 

анхаарахыг хэлж ойлгуулж өгнө. Хачиг, могой, шумуул, хэдгэнэ, хөхтүрүү зэрэг эрсдэл 

учруулж болзошгүй амьтдын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Морь малтай харьцах, 

хувцсаа тохируулж өмсөх тал дээр зөвлөгөө өгнө. 

 

ӨРТӨӨ 1.3: БИ ЮУ МЭДДЭГ ВЭ?  

АГУУЛГА: Хүүхдүүдийн танин мэдэхүйн хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнөх мэдлэг, 

туршлагын байдлыг үнэлэх тест 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Онлайн тест авах 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- 60 асуулттай онлайн тестийн материал 

- Интернет сүлжээ 



 

АРГАЧЛАЛ: Бэлдсэн асуултаар онлайн тест авч дүгнэнэ. Онлайн тест нь цаас, хор хэмнэх, 

ажил хөнгөвчлөх, сургалтын дараах тесттэй харьцуулахад хялбар болгох зэрэг давуу 

талтай. 

   

ӨРТӨӨ 1.4: БИ ХААНА ИРЭВ?  

АГУУЛГА: Зуслангийн байрлал, байгаль, газарзүйн онцлог, биологийн олон янз байдлын 

талаар дараах агуулгаар ярина: Үүнд: 

- Засаг захиргааны харьяалал 

- Ургамалжлын бүс, бүслүүр 

- Хэнтийн уулсаас эх авдаг томоохон голууд 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Монголын аймаг, сумдын хилийг харуулсан газрын зураг. Арьсан дээр хэвлэсэн, 

авч явж болдог эвхэгддэг байвал сайн. Хананд байнга байрлуулахаар бол 

хүүхдийн харааны түвшинд, дээр нь зааж ярилцаж болохоор газар доор хадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн зураг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Хэнтийн уулсаас эх авдаг томоохон голуудын зураг. Хаанаас эх авч хаана цутгадаг 

болохыг тодорхой харуулсан, жижиг голуудыг нэртэй нь харуулсан байвал сайн.  

АРГАЧЛАЛ: Хэрэглэгдэхүүн 1-ийг ашиглана. Манай улс хэдэн аймагтай билээ? Хэдэн 

сумтай вэ? Хариултыг авч зөв тоог хэлээд Монголын газрын зураг дээр зуслан байгаа 

газрыг зааж, засаг захиргааны хувьд Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутагт 

харьяалагддаг, Хангал нуурын байгалийн дурсгалт газар болохыг хэлнэ. Өмнөдэлгэр сумын 

хиллэдэг аймаг, сумдыг заан сумын хил хязгаарыг зааж үзүүлнэ. “Та бүхэн аль аймгийн 

ямар сумаас ирсэн бэ? Өөрийнхөө ирсэн газрыг газрын зурагт зааж үзүүлнэ үү. Та бүхний 

ирсэн газраас манай зуслангийн орчин юугаараа өөр санагдав? Эсвэл онцын ялгаагүй 

байна уу? Ирэх замдаа үзээгүй хараагүй, сонин содон зүйлтэй таарав уу? Хариултыг авна.  

Тэгвэл одоо, байгаль, газарзүйн онцлогтой нь танилцъя. Хэрэглэгдэхүүн 2-ыг ашиглана. 

Монгол орны нутаг дэвсгэр умраасаа урагшилсан ой, хээр, цөл гэсэн дэлхийн ургамалжлын 

3 бүстэй. Энэ онцлог бий болох үндэс нь, манай газар нутаг Сибирийн тайга, Төв Азийн хээр 

болон цөлийн уулзварт оршдогт байдаг. Энэ бүсүүдийн завсарт бие биедээ аажмаар ууссан 

завсрын бүсүүд бий. Тухайлбал, ой ба хээрийн бүсийн завсарт уулын ойт хээр, хээр ба 

цөлийн бүсийн завсарт цөлөрхөг хээрийн бүс үүсдэг онцлогтой. Бидний байгаа энэ бүс нутаг 

уулын ойт хээрийн бүслүүрт хамаарна. Газрын зураг дээр энэ бүсүүдийг өнгөөр ялгаж 

зурсан байгааг харж байна. Та бүхний ирсэн нутаг орон ямар бүсэд хамаардаг байх нь вэ, 

хараарай. Мөн нутаг дэвсгэрийн өндөрлөгөөс хамаарч ургамалжлын бүслүүр үүссэн 

байдаг. Тухайлбал, өндөр уул нуруудын оройгоор тагийн бүслүүр, түүнээс доош тайгын 

бүслүүр, ойн бүслүүр, уулын хээрийн бүслүүртэй. Уулын ойт хээрт хээр, ойн элементүүдийн 

өвөрмөц хослол бий болсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл, уулын арын ой, уулын хээртэй 

солигдож харилцан хосолсноор уулын ойт хээр хэмээх завсрын бүслүүр үүсдэг. Өндөр 



уулын бүслүүрийг газрын зурагт хар хөх өнгөөр дүрслэн үзүүлсэн байна. Бидний одоо 

байгаа Хэнтийн уулсаас гадна Монгол орны аль аль хэсэгт өндөр уулс байна, газрын 

зургаас хараарай. Өмнөдэлгэр сум ургамалжлын ямар бүс, бүслүүрт хамаарч байна вэ, 

дахин сайн харцгаая. Хүүхдүүдэд газрын зураг дээр ажиллах, харьцуулах, ярилцах боломж 

өгнө.  

Энэ газар нутгийн бас нэгэн онцлог гэвэл Хэнтийн уулсаас эх авдаг томоохон голууд ихтэй. 

Тухайлбал, ... голууд Хойд мөсөн далайн ай савд багтдаг бол ... голууд нь Номхон далайн 

ай савд багтдаг. Хэрэглэгдэхүүн 3 дээр Онон, Хэрлэн, Ерөө, Туул болон бусад голуудыг 

зааж үзүүлнэ. Голууд хаанаас эх авч, хаана цутгаж байгааг өөрсдөөр нь ажиглуулж 

ярилцуулна. Энэ бүс нутагт хамаарахгүй томоохон гол мөрөн өөр хаана байдаг билээ? 

 

ӨРТӨӨ 1.5: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ 

АГУУЛГА: Биологийн олон янз байдлын талаар дараах агуулгаар ярина: Үүнд: 

- Амьдрах орчны олон янз байдал 

- Биологийн олон янз байдал  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Гадна орчинд болон танхимд. Эхлээд ойр орших, эргэн 

тойрны уул хад, ус нуур, ой мод зэрэг байгалийн тогтоц, ерөнхий байдлыг харж болохоор 

харууц сайтай газарт өртөөг эхлүүлнэ. Дараа нь, хэрэглэгдэхүүн 4, 5 бүхий танхимд 

үргэлжлүүлнэ. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Биологийн олон янз байдлыг харуулах сайн чанарын, том зургууд (Саадган цэцэг, 

бага хумхаал, алтанхундага, дагуур сараана гэх мэт нутгийн онцгой, ховор, 

өвөрмөц, содон болон зонхилох цэцэгсийн зураг, зонхилох болон сонирхолтой 

шувууд, хөхтөн амьтад, эрвээхэй, аалз, цох, хамгийн элбэг мөөг, энэ газар таарч 

болох хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн зураг гэх мэт) 

2. Ургамлын гербари, модны мөөгийн цуглуулга, шавжийн цуглуулга, модны 

боргоцой, самар гэх мэт мууддаггүй байгалийн бүтээгдэхүүний дээжүүд 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүдийг авч гаран эргэн тойрны байгалийн тогтоцыг харах боломжтой 

газар очин амьдрах орчны олон янз байдлын тухай ярина.  

Сүүлийн үед дэлхий нийтээр биологийн олон янз байдал гэж их ярих болсон. Биологийн 

олон янз байдал гэдэгт, төрөл зүйлийн буюу ургамал, амьтан, мөөг, бичил организмын олон 

янз байдлаас гадна тэдний амьдрах орчны олон янз байдал, генетикийн буюу зүйлийн 

доторх олон янз байдлыг багтаан авч үздэг. Гол санаа нь, манай дэлхий дээрх амьд 



организм бүр бүгд бие биеэс ялгарсан өөрийн гэсэн онцлогтой бөгөөд тэр амьд ертөнц олон 

янз байх тусам, тэдний амьдрах орчин болоод генетик мэдээлэл нь мөн олон янз, тус тусын 

онцлогтой байх тусам дэлхий дээр амьдрал цаашид оршин тогтнох нөхцөл сайн болно. 

Эсрэгээрээ, биологийн төрөл зүйлийн, тэдний амьдрах орчны болон зүйлийн доторх 

удамшлын мэдээллийн олон янз байдал алдагдах тусам амьд ертөнц ядуурч, зүй тогтол нь 

алдагдаж, дэлхий дээрх амьдрал тэр чинээгээр ядуурна гэсэн санаа юм. Одоо бүгдээрээ 

энэ нутаг орныхоо биологийн олон янз байдлын талаар ярилцъя. Генетик олон янз байдлын 

талаар бид тэр бүр мэдэрч ярилцаж чадахгүй. Харин биологийн төрөл зүйлийн олон янз 

байдал, амьдрах орчны олон янз байдлын талаар ярьж болно. Бүгдээрээ ургамалжлын бүс, 

бүслүүртэй танилцсан. Одоо эргэн тойрныхоо байгалийн тогтоцыг ажиглаад нэрлэцгээе. 

Юу юутай газар байна вэ? Зүйтэй, энүүхэн хэсэгт л гэхэд ой модтой, уулс хадтай, нууртай, 

нуур руу цутгасан голтой байна. Ой, уулын хээр, нугажуу хээр, голын хөндийн чийглэг нуга, 

намгархаг газар, татмын ой, шугуй, торлог байна. Манай сумын нутагт мөн Хэрлэн, ... гэх 

мэт томоохон гол байдаг. Хэнтийн уулын тайгын тойрогт хур тунадас харьцангуй элбэг буюу 

жилдээ 350-650 мм хур тунадас унадаг. Тэгэхлээр, энэ газар нутаг бол ой, хээр хосолсон, 

өндөрлөг нутагтай буюу ой хөвч, хад асга, торлог, нуга, гол горхи, булаг шанд, нуур тойром 

цөм цогц хосолсон, ургамал, амьтан, мөөг, бичил ертөнцийн таатай амьдрах орчин бүрдсэн 

нутаг байх нь ээ. Иймд энд амьтан амьдрах, ургамал ургах маш олон янзын амьдрах орчин 

бүрэлдсэн байна. Ийм ч учраас биологийн олон янз байдал ч мөн цогцолсон газар нутаг 

юм. Монгол оронд ургамлын 3000 гаруй зүйл бүртгэгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, манай 

оронд 3000 гаруй өөр өөр ургамал ургадаг гэсэн үг. Энэхүү ургамлын ... зүйлээс Хэнтийн 

тойрогт одоогийн байдлаар ... зүйл ургамал бүртгэгдээд байна. Та нар ямар ямар зүйл 

ургамал мэдэх вэ? Тухайлбал, ямар цэцэг, мод, жимс зэргийг бусдаас нь ялгаж нэрлэж 

чадах вэ? Хэлээд байгаарай. Энд мэддэг ургамлаас чинь байна уу? 

Үүний дараа хэрэглэгдэхүүн 1, 2-ыг хүүхдүүдэд үзүүлэн дараах асуултад хариулах 

мэдээллийг өгнө. Үүнд: Монголд болон Хэнтийн ургамал, газарзүйн тойрогт .. зүйл амьтан 

(хөхтөн амьтан, шувуу, хоёр нутагтан, мөлхөгч, шавж) болон хэдэн зүйл мөөг байдаг? Энэ 

нь Монголын амьтан, ургамал, мөөгийн зүйлийн хэдэн хувь? Тухайлбал, Монгол оронд 513 

зүйл шувуу байдгаас энэ нутагт ... зүйл шувуу бүртгэгдсэн. Үүнээс суурин өндөглөдөг ..., 

нүүдлийн өндөглөдөг ..., нүүдлийн дайрч өнгөрдөг ..., өвөл орж ирж өвөлждөг .... Зөвхөн энэ 

газар нутагт таардаг, унаган, онцгой ургамал амьтан? Зонхилох, онцлох ургамал, амьтан, 

мөөг? Ойн сангаар бүрхэгдсэн талбай ..., ой үүсгэгч модны хэдэн хувийг шинэс эзлэх, өөр 

ямар зүйл мод бий гэх мэт. Хүүхдүүдээр өөрсдөөр нь зургуудыг ажиглуулж, цуглуулгуудыг 

үзүүлж судлуулан, асуултад хариулна.  



ӨРТӨӨ 1.6: БИ ХААНА ТӨРӨӨ ВЭ? 

АГУУЛГА: Эзэн Чингис хааны өлгий нутаг, Монгол төрийн голомт, Монголын түүхийн үнэт 

өлгий болсон нутгийн түүх, соёлоос таниулах хүрээнд дараах агуулгаар мэдээлэл өгнө. 

Үүнд: 

- Энэ орон нутагт Монголын түүхийн ямар гол үйл явдал, хэдийд, хэрхэн яаж өрнөсөн 

бэ? 

- Бидний үед харж үзэж болох түүхийн бүхий л үеийн дурсгалыг хадгалсан түүх, 

соёлын дурсгалт зүйлс, түүхийн ул мөр хаана, юу юу байдаг? Эдгээр нь юугаараа 

онцлог бөгөөд дахин давташгүй?  

- Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн түүх, соёлын ямар ямар өв байдаг? Монголын хэмжээнд, 

энэ нутагт? 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 

1. 13-р зууны үеийн Монголын түүхэд хамаарах гол гол үйл явдлууд болсон газрыг 

тэмдэглэсэн газрын зураг 

2. Хэнтий аймгийн түүх, соёлын дурсгалт газруудыг харуулсан зураг 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Монголын байгалийн болон соёлын өвийн дурсгалт 

газруудын мэдээлэл, зураг 

4. Энэ нутгийн дэлхийн өвт газруудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зураг 

АРГАЧЛАЛ: 1-р хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан 13-р зууны үеийн Монголын түүхэд хамаарах 

гол гол үйл явдлуудын тухай ярьж өгөх, ингэхдээ үйл явдал болсон газрыг зааж үзүүлж, 

одоо энэ газар нутаг аль аймгийн аль сумын нутагт харьяалагдаж буйг хүүхдүүдтэй хамт 



харж, зааж ярилцах. Тухайн үед энэ нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд ямар зохион 

байгуулалттай байсан тухай тайлбарлаж, эзэн Чингис хааны болон Их Монгол улсын түүх 

одоогийн ямар аймгийн нутгуудтай холбогддог тухай ярих. 2-р хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан 

Хэнтий аймгийн хэмжээнд түүхийн дурсгалт газар, хүний гараар бүтсэн бүтээн байгуулалт, 

соёлын дурсгалт зүйл, түүхийн ул мөр юу юу, хаана хаана байдаг (Бурхан Халдун уул, 

Бэрээвэн хийд…), энэ газруудад хэдийд, чухам юу болсон, эдгээр нь юугаараа онцлог болох 

тухай ярина. Тэрчлэн түүхийн бүхий л үеийн дурсгалыг хадгалсан буюу эртний хүний 

оромж, отог, сууц, агуй, сүг зураг, хадны бичээс, буган ба хүн чулуун хөшөө, булш бунхан, 

хиргэсүүр, эртний хот, суурины үлдэгдэл, балгас, хэрэм, цайз, суваг шуудуу, далан, эртний 

зэр зэвсэг хийж байсан орд, уламжлалт зан үйлтэй холбоотой уул, овоо, тахилга бүхий 

болон түүхэн чухал үйл явдал болсон, түүх, соёлын гэрч болж үлдсэн ямар ямар газар 

байдаг, эндээс алийг нь үзэж болох тухай ярилцана. Түүхэн үйл явдал, түүхэн хүмүүсээс 

гадна орчин цагийн олны танил хүмүүсийн тухай ярьж болно (Бат-Эрдэнэ аварга, Чингисийн 

Жаргалсайхан, Ерөнхийлөгч Хүрэлсүх гэх мэт). 

Дэлхийн өвд ямар шалгуураар юуг, хэрхэн бүртгэдэг, бүртгүүлж баталгаажуулна гэдэг нь 

юу гэсэн үг болох тухай ярина. 3-р хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан дэлхийн соёлын өвд 

бүртгэгдсэн Монгол орны байгаль, соёлын ямар ямар өв, хаана хаана байдаг тухай ярьж, 

эдгээр нь ямар онцлогтой учир, ямар ангиллаар бүртгэгдсэн тухай ярина. Энэ газар нутагт 

бүртгэгдсэн соёлын өвт газруудын тухай дэлгэрэнгүй танилцуулна (Жишээ нь, Бурхан 

Халдун уул). Байгаль, соёлын өвт газраас гадна соёлын биет бус өв гэж бас байдаг тухай 

хэлж хүүхдүүдээс соёлын ямар ямар биет бус өв манай улсыг хүн төрөлхтний өмнө 

төлөөлөх өвөрмөц соёл болж болох тухай асууж хариулт авна. 

 

ӨРТӨӨ 1.7: ЯАГААД ХАМГААЛАХ ЁСТОЙ ВЭ? 

АГУУЛГА:  

- Яагаад зарим газар нутгийг төрийн хамгаалалтад авдаг вэ? Монголд тусгай 

хамгаалалттай газар нутаг хаана хаана, хэд байдаг вэ? 

- Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ангилал, тэдгээрийн онцлог, орчны бүсүүдийн 

тухай 

- Тусгай хамгаалалттай газар нутагт юу хийхийг хориглодог, зөвшөөрдөг тухай 

- Хан Хэнтийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын тухай 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Дотор орчинд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 



1. Монголын тусгай хамгаалалттай газрын зураг (Хашмаргад даргын үүдний өрөөний 

хананд байдаг) 

2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудыг ангилал болон орчны бүсээр нь өнгөөр 

ялган харуулсан эвлүүлдэг самбар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт хийхийг хориглодог, зөвшөөрдөг үйл ажиллагааг 

бичсэн картууд. Картууд нь ТХГН-ын ангилал тус бүрээр өөр өөр өнгөтэй байх ба 

эвлүүлдэг самбар дээр өлгөж болохоор хийгдсэн байна. 

4. Хан Хэнтийн Улсын Тусгай хамгаалалттай газрын зурагт хуудас 

АРГАЧЛАЛ: Зарим газар нутгийг яагаад төрийн тусгай хамгаалалтад авдаг тухай яриад 

хэрэглэгдэхүүн 1 дээр хүүхдүүдтэй хамт ажиллана (Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, 

өвөрмөц тогтоц, ховор, ховордсон ургамал, амьтан бүхий газар, түүх, соёлын дурсгалт 

болон үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг хадгалах, хувьсч өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, 

танин мэдэх, түүний унаган төрхийг хадгалах, хамгаалах зорилгоор газар нутгийг тусгай 

хамгаалалтад авдаг). Ингэхдээ Монгол орны газар нутгийн аль аль хэсэгт, ямар ямар газрыг 

хамгаалалтад авсан байгааг ерөнхийд нь заан ярилцах ба энэ ташрамд, Монгол улс газар 

нутгаа хамгаалалтад авсан дэлхийн анхны улс? болох тухай ярина (Ямар газрыг хэзээ, 

хэний шийдвэрээр хамгаалалтад авч байсан, одоо газар нутгийн хэдэн хувь тусгай 

хамгаалалтад бий?). Үүний дараа тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ангилал, тэдгээрийн 

орчны бүсүүдийн талаар мэдээлэл өгч, ангилал тус бүрийн учрыг ярьж өгнө: 

1. Дархан цаазат газар 

2. Байгалийн цогцолборт газар 

3. Байгалийн нөөц газар 



4. Дурсгалт газар 

Эвлүүлдэг модон самбарыг гаргаж ирж хүүхдүүдээр эвлүүлүүлнэ. Дархан цаазтай газрыг 

тийм өнгөөр, онгон бүсийг тийм өнгөөр илэрхийлсан байгааг анзаарахыг хүснэ. Зөв эвлүүлж 

дууссаны дараа дүгнэж ярилцаад тусгай хамгаалалттай газар нутагт юу хийхийг 

хориглодог, юу хийхийг зөвшөөрдөг тухай картуудыг гаргаж ирж тарааж өгнө. Дархан 

цаазтай газар хийж болох, болохгүй зүйлс нь эвлүүлдэг картынхаа өнгөтэй адилхан байх 

зэргээр өнгөөр ялгасан байна. Хүүхдүүд 4 бүлэг болон нэг нэг тусгай хамгаалалттай газарт 

хамаарах картаа аван эхлээд бүлгээрээ өөрсдөө судалж үзэн, ярилцаж тогтоож авна. Дараа 

нь, бүлэг бүрээс нэг хүн гарч ирж бусдадаа өөрийн тусгай хамгаалалттай газрынхаа тухай 

ярьж өгнө. Ярьж дуусаад картуудаа ХХУТХГ-ын тохирох газарт нь аваачиж өлгөнө. Жишээ 

нь, байгалийн дурсгалт газрын тухай ярьсан хүүхэд картуудаа Хангал нуурын хэсэгт 

аваачиж өлгөнө. Эндээс хүүхдүүд ийм хамгаалалтын ангилалтай газар юу хийж болох, 

болохгүйг ойлгож авна. Дараа нь хэрэглэгдэхүүн 4-ийг ашиглан Хан Хэнтийн Улсын тусгай 

хамгаалалттай газрын тухай ярина. Ямар ямар газрыг, хэдэн онд, ямар учраас 

хамгаалалтад авсан, хэдэн аймгийн хэдэн сумын нутгийг хамарсан, онцлог, газар нутгийн 

хэмжээ, хамгаалалтад авснаас хойш зэрлэг амьтан, ургамлын тархалтад нөлөөлсөн жишээ 

гэх мэт. Газар нутгийг хамгаалалтад авахын ач холбдогдлыг дүгнэн ярилцана. Газар нутаг 

буюу амьдрах орчныг хамгаалалтад авахад тэндхийн бүх амьд организм хамгаалагдаж, 

экосистем байгалийн аясаараа орших үндсэн нөхцөл бүрддэг онцлогтой. 

 

ӨРТӨӨ 1.8: АМЬТАН, УРГАМЛЫН ХАМГААЛАЛ 

АГУУЛГА:  

- Яагаад зарим амьтан, ургамыг хамгаалах шаардлагатай болдог вэ? Ямар амьтан, 

ургамлыг төрөөс хамгаалсан байдгийг хаанаас мэдэх вэ? 

- Амьтан, ургамлын ховор эсэхийг ямар шалгуураар, хэрхэн яаж тогтоодог вэ? 

- Ховордлын ямар зэрэг, ангилал байдаг вэ? Манай улсад ямар амьтан, ургамал 

устаж байгаа, устаж болзошгүй ангилалд багтдаг вэ?  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Дотор орчинд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 

1. Улаан ном, одоогоор Монголд хийгдсэн байгаа улаан дансууд 



2. Амьтан, ургамлын ховордлын ангилал, тодорхойлолт, ангилал тус бүрд хамаарах 

амьтан, ургамлын жишээ бүхий мэдээллийн хуудас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зарим амьтан, ургамлын экологи, эдийн засгийн үнэлгээний хүснэгт 

4. Олон улсын конвенцуудын мэдээлэл 

АРГАЧЛАЛ: Газар нутгийг хамгаалалтад авахаас гадна зарим ховор, ховордож байгаа, 

устаж болзошгүй амьтан, ургамлыг хамгаалдаг. Үүний тулд амьд организмын томоохон 

бүлэг бүрээр ховордлын үнэлгээ хийж, зүйл бүрийг олон улсын ангиллаар үнэлдэг. 

Ингэснээр төрөөс эдгээр эмзэг зүйлд анхаарал хандуулан, хамгаалах арга хэмжээ авах юм. 

Амьд организм бүрийн ховордож байгаа эсэхийг үнэлэхдээ Дэлхийн байгаль хамгаалах 

холбооноос гаргасан Улаан дансыг суурь болгодог. Энэ баримт бичиг дээр ховордлын 

зэрэг, түүний ангилал, шалгуур зэргийг тогтоож өгсөн байдаг. Ингээд энэ шалгуурт байдаг 

ангилал тус бүр нь юу гэсэн үг болох, тэр шалгуураар үнэлж үзэхэд манай орны ямар 

ургамал, амьтан устаж болзошгүй буюу нэн ховор болоод байгаа зэргийг хэрэгдэхүүн 5-ыг 

ашиглан ярилцана. Одоогийн байдлаар манай улсад хийгдээд байгаа Улаан дансуудыг 

(Хэрэглэгдэхүүн 7, 8: Хөхтөн амьтдын улаан данс, Загасны улаан данс, Хоёр нутагтан, 

мөлхөгчдийн улаан данс, Шувууны улаан данс (одоогоор зөвхөн англи хэл дээр гарсан), 

Ургамлын улаан данс (одоогоор 2 цуврал гарсан?)) үзүүлж, улаан данс, улаан номын гол 

ялгааг хэлж өгнө. Улаан дансаар тухайн бүлгийн бүх зүйлийг үнэлэхийг зорьдог. Харин 

Улаан номд нэн ховор, ховор амьтан, ургамал, мөөгийг оруулсан байдаг. Олон улсын 

ангилал болон бүс нутгийн ангиллаар зарим зүйл дээр өөр байдгийн учир нь, олон улсын 

хувьд ховордсон амьтан манайд элбэл, манай улсад ховор амьтан дэлхийн хэмжээнд ховор 

байж болох учир тэр юм. Жишээ дурдана. Улаан номд орсон болон Улаан дансны ховор 

ангиллаар ангилагдсан амьтдыг агнавал, ургамлыг нь түүвэл ямар торгуул, шийтгэл хүлээх 



тухай жишээ дурдаж болно. Хэрэглэгдэхүүн 6-г ашиглан зарим амьтдын экологи, эдийн 

засгийн үнэлгээнээс танилцуулан, учрыг тайлбарлана.  

Биологийн олон янз байдлыг олон улсын хэмжээнд хамгаалах зорилгоор олон улсын 

конвенцууд гарган, улс орнууд нэгдэн орж дагаж мөрддөг. Манай улс тухайлбал, Иран 

улсын Рамсар хотод батлагдсан Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, 

ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай Конвенц (RAMSAR), АНУ-ын 

Вашингтон хотноо батлагдсан Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон 

улсын хэмжээнд худалдаалах тухай Конвенц (CITES) зэрэгт нэгдэн орсон байдаг 

(Хэрэглэгдэхүүн 9). Манай тусгай хамгаалалттай газар нутагт ийм, ганц тухайн нутаг орон, 

бүс нутгийн хэмжээнд төдийгүй олон улсын хэмжээнд ач холбогдолтой нүүдлийн зам, 

шувуудын нүүдлийн уст болон амрах цэг болсон ... газрууд байдаг.   

  

2 ДАХЬ ӨДӨР  

“СУДЛААЧ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Судлаач” өдрийн зорилго нь дараа дараагийн өдрүүдэд хээрийн аяллаар явж байгалийг 

танин мэдэхэд дөхөм болох үүднээс организмын зарим бүлэг болон хүрээлэн буй орчноо 

хэрхэн, ямар аргаар судалдаг болохыг таниулахад оршино. “Залуу судлаач” өдрийн 

хөтөлбөрөөр хүүхдүүд 7 өртөөгөөр аялж, ажиглалт, хэмжилт, тооллогын арга, янз бүрийн 

багаж хэрэгслийн хэрэглээ, хээрийн болон лабораторийн судалгаа зэрэг байгаль, хүрээлэн 

буй орчноо танин мэдэх судалгааны аргуудад суралцана. Судалгааны аргад суралцах 

завсраа мөн организмуудын гол гол бүлгүүдийн тухай суурь мэдээллийг олж авч, 

зуслангийн ойр байх зөгийн аж ахуйтай танилцана.  

 

ӨРТӨӨ 2.1: ШУВУУГ ЯАЖ СУДАЛДАГ ВЭ? 

АГУУЛГА:  

- Шувуу хэмээх организмын бүлгийн тухай ерөнхий мэдээлэл өгөх 

- Шувуу судлах аргуудаас танилцуулах 

- Ойр орчмын шувууг ажиглах дадлага хийлгэх 

ХУГАЦАА: Танилцуулга 30 минут, дадлага 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд болон гадаа 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Шувууны тухай танилцуулга презентейшн 

2. Шувууны зан төрхийг харуулсан богино бичлэгүүд 



3. Шувууны судалгаанд хэрэглэх дуран, телескоп  

4. Хүүхдүүд тэмдэглэл хийх дэвтэр, үзэг балтай байх 

5. Проектор, дэлгэц  

6. Шувууны тухай ном, гарын авлага 

 

АРГАЧЛАЛ: Шувуу өдөн бүрхүүл бүхий хуурай арьстай бөгөөд хөлөн дээрээ эвэрлэг хайрс, 

хөлийн хуруундаа махир хумстай. Өдөн бүрхүүл нь ихэвчлэн олон янзын өнгөөр алагласан 

байдаг. Шувуу дэлхийн бүх бүс нутагт тархжээ. 

Презентейшнээр шувуу хэмээх организмын бүлгийн тухай дараах ерөнхий мэдээллийг 

өгнө. Үүнд: 

- Дэлхийд хэдэн зүйл шувуу байдаг, Монголд хэд, энэ бүс нутагт хэдэн зүйл? 

- Шувуу ямар ямар амьдрах орчинд байдаг? 

- Дууч шувуу, махчин шувуу, уулийн багийн шувуу, тахианы овгийн шувуу, нугасны 

овгийн шувуу гэх мэт шувууны гол бүлгүүдийн тухай  

- Ангаахай, дэгдээхэйн ялгаа? Ангаахай гаргадаг шувууны төлөөлөл, дэгдээхэй 

гаргадаг шувууны төлөөлөл 

- Суурин өндөглөдөг, нүүдлийн өндөглөдөг, нүүдлийн дайран өнгөрдөг шувуудын 

тухай 

- Эр, эм шувууны өнгө зүсний ялгаа, эр шувуудын зан төрхийн онцлог (зөвхөн эр 

хөхөө донгоддог, эр шувууд бүжиглэх, гоё хоолойгоор донгодох, жиргэх, үүр барьж 

өгөх, хоол зөөж өгөх зэргээр эмэгчнээ татдаг) 

- Шувууны эр, эмийн ялгаа, зан төрхийн талаар богино хэмжээний сонирхолтой 

бичлэг үзүүлэх  

Шувуу судлах аргуудаас танилцуулах: Гадаад төрх, нисэлтийн онцлог, зан төрхийн онцлог 

гэх мэтийг ажиглах, цэгэн тооллогын арга, шулуун замын транзитын арга, тороор барих 

арга, усны шувуудын чухал газруудад ажиглалт хийх, шувууны үүр, мөр, ялгадас зэргийг 

судлах, тоологчоор шувуу тоолох, шувуу бөгжлөх, дохио дамжуулагч суулгах зэрэг аргын 

тухай  

Танилцуулгын дараа ойр орчмын шувууг дурандаж ажиглах дадлага хийлгэж, зуслангийн 

ойр орчмын түгээмэл суурин шувуудтай (шаазгай, тагтаа, бор шувуу, хар хэрээ, хон хэрээ 

гэх мэт) танилцуулна. Үүний дараа цэгэн тооллогын болон шулуун замын транзитын аргаар 

дадлага хийлгэнэ. Танилцуулга хийх, дадлага хийлгэх явцдаа хүүхдүүдэд байнга асуулт 

тавьж, хариултыг авсны дараа мэдээллийг өгч байна. 

 



ӨРТӨӨ 2.2: ШАВЖИЙГ ЯАЖ СУДАЛДАГ ВЭ? 

АГУУЛГА:  

- Шавж хэмээх организмын бүлгийн тухай ерөнхий мэдээлэл өгөх 

- Шавж судлах аргуудаас танилцуулах 

- Ойр орчимд шавж ажиглах дадлага хийлгэх 

ХУГАЦАА: Танилцуулга 30 минут, дадлага 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд болон гадаа 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Шавжийн тухай презентейшн 

2. Шавжийн тухай сонирхолтой богино бичлэг 

3. Шавжийн цуглуулга, дээж 

4. Шавж судлах хэрэгслүүд  

5. Нүхэн урхи тавихад шаардагдах зүйлс 

6. Хүүхдүүдэд бичиж тэмдэглэх дэвтэр, үзэг харандаа 

7. Проектор, дэвтэр  

8. Шавжийн тухай ном, гарын авлага 

АРГАЧЛАЛ: Эхлээд хүүхдүүдээс шавж гэж юу болох, шавж гэдэгт хүүхдүүдийн мэддэг ямар 

ямар ямьтан орохыг асууна. Ялаа, эрвээхэй, шүрэн цох, төөлүүр хорхой, аалз, чийгийн 

улаан хорхой, хар хорхой бүгд шавж мөн үү? Өт гэж, хорхой гэж манайхан юуг хэлдэг вэ? 

Шавж ер нь хэрэгтэй юу? Эсвэл бүгд хэрэггүй юу? Хариултыг аваад танилцуулах хичээлдээ 

орно. 

Шавжийн бүлэг бол дэлхий дээрх хамгийн өргөн тархацтай амьтны бүлэг юм. Шавж бараг 

бүх амьдрах орчинд тархжээ. Шавжийн бие толгой, цээж, хэвлий гэсэн үндсэн 3 хэсгээс 

бүрдэх ба 3 хос буюу 6 хөлтэй байдаг онцлогтой. Аалз, хачиг хоёр аалз хэлбэртэн, эмгэн 

хумс бол зөөлөн биетэн, чийгийн улаан хорхой харин гархит хорхой юм. Харин төөлүүр 

хорхой, хүрэнцэр, ялааны өт зэрэг нь шавжийн авгалдай болно.  

Презентейшнээр шувуу хэмээх организмын бүлгийн тухай дараах ерөнхий мэдээллийг 

өгнө. Үүнд: 

- Дээр дурдсан сээр нуруугүй амьтдаас аль нь шавж мөн, аль нь биш вэ? Шавж гэдгийг 

нь ялгаж мэдэх гол шинж нь юу вэ? 

- Дэлхийд хэдэн зүйл шавж тодорхойлогдсон, Монголд хэдэн зүйл шавж бүртгэгдсэн? 

Энэ бүс нутгийн хувьд шавжийн судалгаа ямар түвшинд хийгдэж, хэдэн зүйл шавж 

олж бүртгэсэн? 



- Шавжийн бүрэн ба бүрэн бус хувирлын тухай: Ихэнх шавж бүрэн хувиралтай буюу 

эхлээд өндөг хэлбэрээр төрөөд, авгалдай болоод, дараа нь хүүхэлдэй болоод, эцэст 

нь бие гүйцсэн шавж болдог. Иймд шавжийн 6 хөлтэй, бие нь 3 хэсгээс бүрдэнэ гэдэг 

онцлог шинжийг нь зөвхөн бие гүйцсэн шавжид л харах боломжтой. Гэвч бие 

гүйцээгүй үедээ ийм олон янз байдаг болохоор шавжийг танихад амаргүй байдаг. 

Тухайлбал, навчаар хооллогч хүрэнцрийг ирээдүйн үзэсгэлэнт эрвээхэй болоод 

цэцгийн балаар хооллоод явна гэдгийг ихэнх хүн төсөөлдөггүй. Тийм ч учраас 

шавжийн бүлэг их сонирхолтой бүлэг юм. Харин өндөгнөөс авгалдай болоод, 

авгалдайн хэд хэдэн шатыг дамжин бүрэн хөгждөг шавжийг бүрэн бус хувирал гэнэ.  

- Шавж ямар ямар амьдрах орчинд тархсан байдаг вэ, нэрлээд байгаарай. Ингэж 

нэрлүүлэх завсраа хүүхдүүдийг шавж мөн эсэхийг ялгаж мэддэг болсон эсэхийг 

шалгаж, эргэлзсэн үед засаж залруулж өгнө. 

- Хэрэглэгдэхүүн 3-ыг ашиглан хос далавчтан (ялаа, шумуул), эрвээхэй, цох, соно, 

сарьсан далавчтан (зөгий, хэдгэнэ, үхэр хэдгэнэ, шоргоолж) гэсэн шавжийн гол 

бүлгүүдийн онцлогийн тухай 

- Шавж усан орчинд, хөвж, сэлж, эсвэл ёроолоор нь, мөн чулуун доор, газар доогуур, 

модон дотор, аргалын доогуур гэх мэт янз бүрийн орчинд амьдардаг тухай 

- Хөгжлийн өөр өөр шатандаа өөр өөр газар амьдраад, өөр өөр зүйлээр хооллодог 

тухай эрвээхэй болон шумуулын жишээн дээр 

- Зарим шавжийн наслалт (өдөрч бие гүйцсэн үедээ нэг л өдөр?, харин авгалдай 

шатандаа хэдэн хоног?), болон хэдэн удаа үрждэг, өвөл болохоор яадаг тухай 

Шавж судлах аргуудаас танилцуулах: Шавжийн онцлогоос хамаарч өөр өөр аргаар 

судалдаг тухай хэрэглэгдэхүүн 4-ийг ашиглан ярина. Судлах аргуудыг мөн богино 

бичлэгээр үзүүлж болно. Өдрийн эрвээхэйг ховойгоор, гэрэлд тэмүүлдэг шавжийг майхан 

урхиар, өнгө мэдэрдэг шавжийг тавган урхиар, газраар гүйдэг болон махчин шавжийг нүхэн 

урхиар, шөнийн идэвхт шавжийг гэрлэн урхиар гэх мэтээр барьж авч судалдаг. Барьж авсан 

шавжийг хэрхэн өнгө, хэлбэрийг нь алдуулалгүй хадгалдгийг хэрэглэгдэхүүн 3-ыг ашиглан 

танилцуулна. Шавжийг мөн барьж орхисон үүр, модон дээр үлдээсэн авгалдайн жим мөр 

зэргээр нь судалж болдгийг жишээгээр үзүүлнэ.  

Танилцуулгын дараа ойр орчмын 100 метр газар явж шавж ажиглах, ховойгоор эрвээхэй 

барих, шоргоолжны үүр хайх, айлын хөрөөдсөн модон дээрээс шавжийн мөр олох зэрэг 

дадлага ажил хийх ба хэд хэдэн газар нүхэн урхи тавьж орхино. Нүхэн урхиа орой унтахын 

өмнө эргэж, ямар шавж орсон байгааг харна.  

 



ӨРТӨӨ 2.3: УРГАМЛЫГ ЯАЖ СУДАЛДАГ ВЭ? 

АГУУЛГА:  

- Ургамлын тухай ерөнхий мэдээлэл өгөх 

- Ургамал судлах аргуудаас танилцуулах 

- Ойр орчмоос ургамал түүлгэж ямар овогт хамаарахыг нь тодорхойлуулах  

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд болон гадаа 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Ургамлын олон янз байдлын тухай танилцуулга презентейшн 

7. Ургамлын эрхтэн, тэдгээрийн үүрэг, олон янз байдлыг танилцуулах ургамлын 

цуглуулга, дээж материал 

8. Ургамлын гол овгуудыг шинжийг бичсэн зурагт карт 

9. Гол овгуудын ургамлын дээж, цуглуулга 

10. Бинокуляр, томруулагч шил 

11. Ургамал судлах багаж хэрэгслүүд 

12. Ургамлын хатаамал хийх хэрэгслүүд  

13. Хүүхдүүд тэмдэглэл хийх дэвтэр, үзэг балтай байх 

14. Проектор, дэлгэц  

15. Ургамал таних тухай ном, гарын авлага 

АРГАЧЛАЛ: Презентейшнээр ургамлын олон янз байдал, ургамлыг таних, судлах талаар 

дараах ерөнхий мэдээллийг өгнө. Үүнд: 

- Дэлхийд хэдэн зүйл ургамал байдаг, Монголд хэдэн зүйл ургамал тэмдэглэгдсэн?, 

энэ бүс нутагт хэдэн зүйл ургамал бүртгэгдсэн? 

- Ургамлыг амьдрах хэлбэрээр нь хэрхэн ангилдаг? Нэг наст, хоёр наст, олон наст 

ургамлын онцлог? 

- Ургамлыг танихад анхаардаг шинжүүдийн тухай: Ургамлын цэцэг, навч, үр жимсний 

олон янз байдал 

- Ургамлын түгээмэл гол овгуудын (тэргүүлэгч цэцэгтэн, нийлмэл цэцэгтэн, холтсон 

цэцэгтэн, буурцагтан, уруул цэцэгтэн, тоонолжин цэцэгтэн, шүхэр цэцэгтэн гэх мэт) 

тухай, ургамлыг овгоор нь яаж ялгаж таних тухай 

Танилцуулга хийсний дараа хүүхдүүдэд 5 минутын хугацаа өгч тус бүр 10 янзын навч, 10 

өөр цэцэг түүж ирэхийг хүснэ. Хүүхдүүд түүж ирсэн навч, цэцгээ тусгайлан бэлдсэн ширээн 

дээр тавина. Ингэхдээ өөрийн түүсэнтэйгээ адилхан навч, цэцгийг олж нийлүүлж тавина. 

Багш хүүхдүүдтэйгээ хамт навчнуудын онцлог, бие биеэс ялгагдах ялгааг тодорхойлон 



ярилцаад, навчны хэлбэр бүрийг мэддэг зүйлстэйгээ харьцуулан нэрлэхийг хичээнэ. Жишээ 

нь, зүрхэн хэлбэртэй, зүү шиг, дугуй, зууван, сарвуу шиг хэлбэртэй, олон навч нийлсэн, 

хөрөө шиг ирмэгтэй гэх мэт. Үүний дараа хүүхдүүд ном, гарын авлагаас эдгээр навчийг 

албан ёсоор юу гэж нэрлэсэн байдгийг олж мэдэх ёстой. Навчийг ялгаж танихдаа ийнхүү 

навчны илтсийн хэлбэрийг ажиглаж харьцуулахаас гадна навч энгийн, нийлмэлийн аль нь 

болох, ишин дээрээ хэрхэн байрласан, ирмэг нь ямар онцлогтой болох зэргийг ажиглан 

судлах ёстой. Дараа нь авчирсан цэцгүүдээ судалж үзнэ. Ингэхдээ цэцэг хэдэн ширхэг 

дэлбээ, цоморлиг, дохиуртайг тодруулан, цэцэг нийтдээ тэгш хэмтэй байна уу, эсвэл зөв 

бус хэлбэртэй байна уу гэдгийг ажиглана. Эндээс зөв болон буруу цэцгийн ялгааг олсны 

дараа цэцгийн ишин дээрээ байрлах хэлбэрийг нарийн ажиглана. Зарим цэцэг нэг ишин 

дээр ганцаараа суусан байхад зарим цэцэг баг цэцэг үүсгэж, нэг ишин дээр олуулаа 

байрласан байдаг. Хүүхдүүд авчирсан цэцгээ мэддэг зүйлтэйгээ жишиж нэрлэнэ. 

Тухайлбал, шүхэр шиг, цацаг шиг гэх мэт. Дараа нь ном, гарын авлагаас баг цэцгийн 

хэлбэрүүдийг юу гэж нэрлэж ангилсан байгааг олж үзнэ. Үүний дараа хүүхдүүд үр жимсээр 

нь таньдаг ургамлаа нэрлэнэ. Үхрийн нүд, нэрс, аньс, чацаргана, самар, тошлой, 

гүзээлзгэнэ зэрэг манай оронд ургадаг жимс, самрыг ялгаж чадах уу? Эдгээрийг түүж үзсэн 

үү? Эдгээр үр жимс в ямар ямар шинжээрээ бие бизэс ялгаддаг вэ? Зүйтэй, жимсний өнгө, 

хэлбэр, навчных нь хэлбэр, өргөстэй эсэх, ургадаг газар гэх мэтээрээ ялгагддаг.    

Үүний дараа урьдчилан бэлдсэн ургамлууд дээрээ түшиглэн ургамлын гол гол овгийг 

танилцуулна. Ингэхдээ тухайн ургамлын эрхтнүүдийг гадна талаас нь ганц ганцаар нь 

задалж, овгийнх нь онцлог шинжийг зааж үзүүлнэ. Жишээ нь, тэргүүлэгч цэцэгтний буюу 

сарнайн овгийн ургамал ихэвчлэн 5 цоморлигтой, 5 дэлбээтэй, олон дохиуртай байна гэх 

мэт. Энэ бидний задалж үзэж байгаа ургамал бол гүзээлзгэний цэцэг юм. Сарнайн овогт 

өөр бидний сайн мэдэх нохойн хошуу, бөөрөлзгөнө, монос, алим, чавга, лийр зэрэг ургамал 

ордог гэх мэтээр. Гол гол овгуудыг ийнхүү бодит ургамал дээр нь тайлбарлан үзүүлсний 

дараа хүүхдүүдийг овгуудад хуваан, тохирох нэрийг нь өгнө. Тухайлбал, та нар тэргүүлэх 

цэцэгтний овгийнхон болно. Харин та нар нийлмэл цэцэгтний овог. Хүүхдүүд тарааж өгсөн 

картнаас өөрийн овгийн шинжүүдийг нарийн, дэлгэрэнгүй судалж үзээд гаднаас овогтоо 

хамаарах 5 ургамал түүж авч ирнэ. Дараа нь багууд олж ирсэн ургамлаа нөгөө 

багийнхандаа танилцуулна.   

Ийнхүү ургамал таних гол гол шинжүүд болон түгээмэл хэдэн овогтой танилцуулсны дараа 

хээрийн судалгаагаар ургамал судалдаг, хатааж хадгалдаг аргуудаас танилцуулна. Дараа 

нь хүүхдүүд түрүүний багаараа дадлага хийж, ойрхон талбайд ургамлын олон янз байдлын 

судалгаа хийж үзнэ. 1 метр квадрат талбайд багууд хэдэн янзын ургамал, хэр их тоо 



хэмжээтэй, хэдэн хувийн бүрхэцтэй ургаж буйг судална. Энд ургамал болгоныг таньж 

нэрлэх шаардлагагүй бөгөөд гагцхүү нэг нь нөгөөгөөсөө өөр болохыг ялгасан байхад л 

хангалттай. Таньдаг ургамлаа нэрлэн, танихгүй ургамалдаа дугаар өгөх маягаар судалгааг 

хийнэ. Судалгааныхаа үр дүнг баг бүр танилцуулснаар энэ өдрийн ургамал судлах ажил 

дуусна. 

 

ӨРТӨӨ 2.4: ХӨХТӨН АМЬТНЫГ ЯАЖ СУДАЛДАГ ВЭ? 

АГУУЛГА:  

- Хөхтөн амьтан хэмээх бүлгийн тухай ерөнхий мэдээлэл өгөх 

- Хөхтөн амьтан судлах аргуудаас танилцуулах 

- Хөхтөн амьтан судлах дадлага хийлгэх 

ХУГАЦАА: Танилцуулга 30 минут, дадлага 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд болон гадаа 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Хөхтөн амьтны тухай танилцуулга презентейшн 

2. Хөхтөн амьтны судалгааны орчин үеийн аргаас таницуулсан богино бичлэгүүд 

3. Жижиг хөхтний судалгаанд хэрэглэх урхи тэргүүтэн 

4. Хүүхдүүд тэмдэглэл хийх дэвтэр, үзэг балтай байх 

5. Проектор, дэлгэц  

6. Хөхтөн амьтны тухай ном, гарын авлага 

АРГАЧЛАЛ: Хөхтөн амьтан нь уушгиар амьсгалдаг, бүлээн цуст, нугаламт амьтан бөгөөд 

арьс нь үсээр хучигдсан байдаг онцлогтой. Хөхтөн амьтан амьд зулзага төрүүлэх бөгөөд 

зулзага нь эхийнхээ сүүний булчирхайгаас ялгарах сүүгээр хооллодог онцлогтой. 

Презентейшнээр хөхтөн амьтан хэмээх бүлгийн тухай дараах ерөнхий мэдээллийг өгнө. 

Үүнд: 

- Дэлхийд хэдэн зүйл хөхтөн амьтан байдаг, Монголд хэд, энэ бүс нутагт хэдэн зүйл? 

- Хөхтөн амьтан ямар ямар амьдрах орчинд тархсан? Өвөрмөц амьдрах орчинд 

амьдардгаасаа болоод хөхтөн амьтан гэж хэлэхэд эргэлзмээр болсон амьтдын 

тухай: Халим, далайн гахай (усан орчинд), сарьсан багваахай (агаарын орон зайд), 

чацуулин (газар доор). 

- Махчин, туруутан, мэрэгч, шавж идэштэн зэрэг хөхтөн амьтны гол бүлгүүд, 

тэдгээрийн төлөөлөгчдийн тухай  

- Энэ газар нутагт тааралддаг сонирхолтой хөхтөн амьтдын тухай (хандгай, баавгай, 

зэрлэг гахай, хүдэр гэх мэт) 



- Хөхтөн амьтад өвлийг яаж өнгөрөөдөг вэ? Өвөл ичдэг (Унтаа мэт нөхцөл байдал 

бөгөөд амьдралын үйл ажиллагаа нь хамгийн доод түвшинд хүрч, биеийн дулаан 

нь буурна): Зараа, сарьсан багваахай, тарвага, самарч унтаахай. Өвлийн тайван 

байдалд ордог (Дундуур нь богино хугацаагаар завсарлаж, урт хугацаагаар унтаж 

амрах нөхцөл байдал. Биеийн дулаан бараг буурахгүй боловч идэвх нь 

хязгаарлагдана): Баавгай, дорго, хэрэм, илбэнх. Ичдэггүй амьтад, ноос ноолуур, 

өөхөн давхаргатай болдог амьтад гэх мэт.  

Хөхтөн амьтан судлах аргуудаас танилцуулах: Том болон жижиг хөхтөн амьтны судалгааны 

аргууд, амьтдын барьсан үүр, оромжоор баримжаалах, цэгэн тооллогын арга, шулуун 

замын транзитын арга, хужир мараа, уст цэг дээр отож ажиглах, дохио дамжуулагч зүүх, 

нутгийн иргэдийн аман мэдээ, амьтны үлдээсэн ул мөр буюу ялгадас, цөмж орхисон самар, 

самардсан, тэмдэглэсэн мод, чулуу гэх мэтээс  

Танилцуулгын дараа ойр орчмын жижиг хөхтөн амьтанг урхиар барих болон үүрийг нь 

тоолж нягтшилыг нь тооцоолох дадлага хийлгэж, тухайн амьтдын онцлогоос таниулна.  

 

ӨРТӨӨ 2.5: УСНЫ ЧАНАРЫГ ЯАЖ СУДАЛДАГ ВЭ? 

АГУУЛГА:   

- Усны чанарыг физик, хими, биологийн аргаар үнэлэх аргууд 

- Усны дээжийг сурагчийн мини-лаборатори ашиглан шинжлэх дадлага  

- Бохир ус цэвэрлэх энгийн аргаас туршиж үзэх   

ХУГАЦАА: Танилцуулга 30 минут, дадлага 60 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Усны чанарыг үнэлэх физик, хими, биологийн аргуудын тухай презентейшн 

2. Усны химийн чанарыг үнэлэх сурагчийн мини лаборатори 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бохир ус цэвэрлэх, өөрсдөө хийсэн энгийн цэвэршүүлэгч 

4. Хүүхдүүд тэмдэглэл хийх дэвтэр, үзэг балтай байх 



5. Проектор, дэлгэц  

6. Усны чанарыг үнэлэх тухай ном, гарын авлага 

АРГАЧЛАЛ: Ундны усаа ямар эх үүсвэрээс (гүний худаг, гадаргын уст цэг, булаг шанд, голын 

ус, төвлөрсөн ус хангамж) авч хэрэглэдгийг нь асууна. Ууж байгаа ус чинь өөр өөр чанартай, 

амттай байдгийг мэдэрдэг үү? Тэр нь юутай холбоотой байж болох вэ? Зарим газрын голын 

усыг уухад гэдэс дүүрдэг, хужир амтагддаг гэж хөгшчүүл ярьж байхыг сонссон уу? Крантны 

ус яагаад заримдаа хлортой, зэвтэй байдаг вэ? Бид Монгол орныхоо хаа ч явсан, ямар ч 

голоос усыг нь аваад шууд ууж болох уу? Унданд хэрэглэдэг ус ч гэсэн уул уурхайн нөлөө, 

хөрсний бохирдол зэргээс болж хүний эрүүл мэндэд халтай болж болох уу? Ер нь хүний уух 

ус ямар байх ёстой вэ? Ямар эрдэс бодистой байвал сайн бэ? Ууж болох, болохгүйг  юугаар, 

яаж мэддэг юм бэ? Асуулт асууж хариулт авсны дараа дээрх асуултад хариулах агуулга 

бүхий танилцуулга хийнэ. Ингэхдээ усны чанарыг физик, хими, биологийн талаас нь үнэлж 

үздэг, ингэхдээ ямар аргааг судалж шинжилдэг тухай танилцуулна. “Зан сайтай айлд зочин 

олон, Замаг сайтай нууранд загас олон” гэдэг зүйр үг байдаг. Тэгвэл загас ихтэй байх нь 

усны чанарыг илтгэдэг болов уу? Усны чанарыг энэ мэтчилэнгээр замаг болон тэнд 

амьдардаг шавж зэргээр нь тодорхойлж болдог тухай танилцуулан усны чанарын илтгүүр 

болсон ургамал, амьтнаас танилцуулна. Дараа нь зуслангийн унданд хэрэглэдэг усны 

химийн чанарыг үнэлж үзнэ. Эцэст нь бохир ус цэвэрлэх цэвэрлэгчийг урьдчилан бэлдсэн 

материал ашиглан өөрсдөө хийгээд усыг цэвэрлэж үзнэ.  

 

ӨРТӨӨ 2.6: ХӨРСИЙГ ЯАЖ СУДАЛДАГ ВЭ?  

АГУУЛГА:   

- Хөрсний физик, хими, биологийн чанарын тухай  

- Хөрс, газар шорооны бидний амьдралд гүйцэтгэх үүргийн тухай 

- Хөрс суддах аргуудын тухай   

ХУГАЦАА: 60 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Хөрсний физик, хими, биологийн чанарын тухай, тэр нь ургамал ургахад болон хүн 

бидний амьдралд ямар нөлөөтэй тухай танилцуулга презентейшн 

2. Хөрсний физик, химийн чанар, амьд биетийн амьдрах орчин болохыг харуулсан 

биет үзүүлэн 

3. Хөрсний хөндлөн зүсэлтийн бодит үзүүлэн 

4. Усны химийн чанарыг үнэлэх сурагчийн мини лаборатори 



5. Проектор, дэлгэц  

6. Хөрсний тухай ном, гарын авлага 

  

АГУУЛГА: Хөрс гэдэг бол зүгээр нэг шороо чулуу биш, харин хүн төрөлхтнийг хоол хүнс, 

тэжээл, түлш, түүхий эдээр хангах эх сурвалж буюу амьдралыг тэтгэгч эрдэнэсийн өлгий 

юм. Хэрэглэгдэхүүн 2-ыг ашиглан дараах мэдээллийг өгнө: Хөрсний ширхгийн чанар буюу 

элсэрхэг, шавранцар, хар шороон, хайргархаг гэх мэт хөрс нь хөрсний физик шинж чанарыг 

илтгэнэ. Хөрс бас янз бүрийн өнгөтэй байдаг. Хөрсөнд хамгийн ихээр агуулагдаж буй 

бодисын онцлогоос хамаарч хөрсний өнгө өөр өөр байдаг. Улаан хөрсөнд жишээ нь төмөр 

их агуулагддаг. Харин цагаан нь шохойн чулуу ихтэй гэсэн үг. Харин хар бор нь ялзмаг ихтэй 

буюу ургамал, амьтны органик үлдэгдэл ихтэй, ургамалд хэрэгтэй янз бүрийн эрдэс 

бодисоор баялаг хөрс гэсэн үг. Хөрс шороо мөн маш олон организмын орон гэр, ургамлын 

хоол тэжээлийн эх үүсвэр болно. Хөрс эрдэс бодисоор баялаг байвал тэр чинээгээр шим 

тэжээлтэй байж, түүн дээр нь ургамал сайн ургах нөхцөл бүрдэнэ. Гэхдээ нэг зүйлийг 

анхаараарай. Хөрсний энэхүү физик, химийн чанарууд хэдхэн метрийн дотор буюу хөндлөн 

болон хэвтээ чиглэлд хэдхэн метрийн дотор ч хэлбэлзэж болно. Та нар хөдөө гадаа 

явахдаа энгийн хар шороотой газар байснаа гэнэт улаан толгой, эсвэл цагаан өнгөтэй 

толгод дунд нь байж байдгийг анзаарсан байх. Түүн дээр нь бас тэр хөрснийхөө онцлогт 

тохирсон ургамлан бүрхэвч бий болсон байдаг. Хөрсний 45%-ийг эрдэс чулуулаг, 25%-ийг 

ус, 25%-ийг агаар, 5%-ийг шим бодис эзэлдэг ажээ. Өөрөөр хэлбэл, хөрс ийм 4 бүрэлдэхүүн 

хэсэгтэй байх нь. Мэдээж энэ хэмжээ өөр өөр бүс нутагт, өөр өөр орчинд хэлбэлзэлтэй 

байгаа. Мөн цаг улирлаар ч өөрчлөгдөнө.  

Энэ мэт мэдээллийг өгөөд хөрс судалдаг аргуудаас танилцуулж, хөрсний хөндлөн зүсэлтийн 

бодит үзүүлэнг үзүүлж ярилцана. Хөрсний физик, химийн чанар, ерөнхий бүтэц, тогтоц, олон 

янз байдлыг судлахын тулд зүсэлт хийж үздэг. Энэ бол ... аймгийн ... сумын нутаг, ... газраас 

авсан хөрсний дээж. Байгаль дээр ямар байсан, яг тэр чигээр нь тусгай багажийн 



тусламжтайгаар хөндлөн зүсэж үзүүлэн болгосон байдал. Хамгийн өнгөн хэсгээр ургамал 

ургадаг, үржил шимтэй, ялзмагтай хэсэг байна. Доошлох хэрээр чулуулаг хэсэг давамгайлж 

байна.  

Хөрсийг 4 үе давхаргад хувааж үздэг. Үүнд:  

- Ялзмагт хөрс буюу органик хөрс (O үе). Энэ үе нь зарим хөрсөнд нимгэн, заримд нь 

зузаан байх ба зарим тохиолдолд байхгүй байж болно. 

- Өнгөн хөрс буюу ялзмаг хуримтлуулах давхарга. Үүнийг аккумулятив давхарга буюу 

“А үе” гэнэ. Энэ үед хагд өвс, навч, амьтны сэг үлдэгдэл зэрэг амьд гаралтай органик 

бодисууд хуримтлагдах ба улмаар задралд орж ялзмаг үүснэ. Энэ үе бол ургамал 

болон бусад амьтдын амьдрах таатай орчин юм. 

- Дунд хөрс буюу шингээх давхарга болох иллювиаль давхарга (В үе). Энэ үе нь 

ялзмагт хөрс болон өнгөн хөрснөөс угаагдан нэвчиж орж ирсэн эрдэс бодисоор маш 

баялаг юм. 

- Ул хад буюу С үе. Энэ үе нь хайргархаг бүтэцтэй, хөрсний төгсгөлийн буюу их 

чулуулгийн үе. Давс, гипс, чулуулаг, ашигт малтмал их байна.  

Давхарга бүхэн дотроо физик, химийн шинжээрээ ялгаатай. Тийм ч учраас эдгээр хөндлөн 

зүсэлтүүд ч ихээхэн ялгаатай харагдаж байна. Ойн хөрсний ганцхан атга шороонд дэлхий 

дээр амьдарч буй хүний тооноос олон амьд организм байдаг. Энэ бүх организм хөрсөнд 

нөлөөлж, түүнийг өөрчилж, хөрсийг ургамалд үнэ цэнтэй болгон баяжуулж байдаг ажээ. 

Хөрсийг хүн бид хог хаягдал, мал амьтны ялгадас, жорлон, бохир уснаас үүдэлтэй бохирдол, 

үйлдвэрийн хаягдал, бензин тос, хорт хий, агаарын бохирдлоос үүсэх бохирдол гээд олон 

эх үүсвэрээр бохирдуулж байдаг. Бидний бүх амьдрал хөрсөн дээр, газар дээр өрнөдөг. Бид 

газар дээр орон гэрээ барьж, малаа бэлчээж, махаа гаргаж авдаг. Үр тариа, хүнс ногоо 

тариалж, талх, хоол хүнсээ гаргаж авч байна. Цаашилбал малын тэжээл, бүхий л төрлийн 

түүхий эд, эрдэс бодис, ашигт малтмалын эх үүсвэр, барилга байшин, зам тээвэр, дэд бүтэц 

хөгжүүлэх үндэс суурь болж байна. Тэгэхлээр хөрс гэгч дэлхий дээрх амьдралын эх ундарга, 

эрдэнэсийн уурхай болохоос гадна хүний бий болгосон өдий төдий бохирдлыг өөртөө 

агуулах, шүүж цэвэрлэх, хүний амьдрах орон зай болж өгөх зэргээр маш олон талт үйлчилгээ 

үзүүлж байдаг ажээ. 

 

ӨРТӨӨ 2.7: ДАЙСАН УУ, НӨХӨР ҮҮ? 

АГУУЛГА: Цэцгэнд тоос хүртээхэд төрөл бүрийн шавж гол үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг буюу 

хүүхдүүдийн ихэнхийх нь эмээдэг, эвгүйцдэг шавж байгалийн ямар чухал үйлчилгээ 

(экосистемийн үйлчилгээ) үзүүлж, тэр нь хүн бидэнд ач холбдогдлоо өгч байдгийг зөгийн аж 



ахуй дээр түшиглэн ойлгуулна. Энэ өртөөгөөр аялсны дараа хүүхдүүд шавжийг дайсан биш 

нөхөр болохыг ойлгоно. Өртөөг дараах агуулгын хүрээнд хөтлөн явуулна. Үүнд: 

- Зөгийн аж ахуйтай танилцаж, зөгийн бал бий болох үйл явцын тухай болон үүнд 

зөгий хэрхэн оролцдог тухай мэдэж авах 

- Цэцгийн бүтэц, цэцгийн эрхтнүүдийн үүргийн тухай 

- Тоос хүртээлтийн тухай  

- Зөгийн өвөлжөөтэй танилцах  

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Зөгийн аж ахуй дээр 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Зөгийн үүр, бал гаргаж авах явцыг ажиглах хэсэг 

2. Зөв болон буруу бүтэцтэй цэцгүүд 

АРГАЧЛАЛ: Зөгийн аж ахуйг эрхлэгч хүүхдүүдэд орчноо танилцуулж, боломжтой бүх 

зүйлсийг харуулан дараах асуултад хариулах мэдээллийг өгнө. Үүнд:  

- Зөгийг хэрхэн адгуулдаг, хүний зүгээс юу юу бэлдэж өгч ямар орчин бүрдүүлдэг, яаж 

арчилдаг, зөгийн бал хэр хугацааны дараа бэлэн болдог, яагаад өөр өөр өнгийн 

зөгийн бал гардаг? 

- Зөгийн амьдралын тухай, хатан зөгий, ажилчин зөгийнүүд, балаа яаж цуглуулдаг, 

яаж боловсруулдаг, хэн юуг нь хийдэг буюу ажил үүргийн хуваарь нь ямар байдаг, 

өвөл болохоор зөгийнүүд хаачдаг? 

Үүний дараа багш зөв болон буруу бүтэцтэй цэцгийг харуулж цэцгийн эрхтэн болгоныг нь 

зааж үзүүлэн, тэдний үүргийг хүүхдүүдээс асууж ярилцах маягаар ярьж өгнө. Цэцгийн бал, 

тоос нь хаанаа байдгийг зааж өгч бал, тоос цуглуулах явцдаа шавж хэрхэн тоос хүртээдгийг 

үзүүлнэ. Тоос хүртээх явц, шавж, цэцгийн зохилдолгооны тухай дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. 

Үүний дараа хүүхдүүдийг зөгийн өвөлжөөтэй танилцуулна.  

 

3 ДАХЬ ӨДӨР     

“ОЙН АЯЛАЛ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Ойн аялал” өдрийн зорилго нь ой гэгч амьдрах орчинтой ойроос танилцах, ойд амьдрагч 

амьтан, ургамал, мөөгийн олон янз байдал, зохилдолгоотой танилцах, сонсох, үнэрлэх, 

харах зэрэг мэдрэмжээ ашиглан ойн үйлчилгээг мэдрэх зэрэг болно. “Ойн аялал” өдрийн 

хөтөлбөрөөр хүүхдүүд мэдлэгийн, мэдрэхүйн, тоглоомын 10 өртөөгөөр аялж, ой гэгч 



амьдрах орчин болон байгалийн гайхамшгийг өөр өнцгөөс харан мэдэрч, танин мэдэхүйн 

мэдлэгээ тэлнэ.  

 

ӨРТӨӨ 3.1: ЧИМЭЭГҮЙН ЧИМЭЭ 

АГУУЛГА: Ойд ирэх урт, өгсүүр замыг ядарч туулж ирсэн хүүхдүүдэд амсхийх, тайвшрах 

боломж олгох мэдрэхүйн өртөө, байгалийг нэгэн өөр өнцгөөс танин мэдүүлнэ. 

ХУГАЦАА: 15 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ойн зах руу орсон даруйд, нар тусах ойн өргөн 

чөлөөнд, улиангартай ой бол сайн. Улиангарын ойролцоо суулгах, улиангар байхгүй бол 

хус юм уу навчит сөөгийн ойролцоо байх. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Хүүхэд бүрд хоёр ширхэг оногдох, алганд багтах чулуу  

АРГАЧЛАЛ: Дээрх нөхцөл бүрдсэн газар хүүхдүүдийг өөрт тааламжтай газраа сонгон хагас 

тойрог үүсгэн суухыг хүснэ. Хүүхдүүд нүдээ аниад орчны чимээг анхааран чагнана. 

Ингэхдээ байгалийн болоод хүний гаргаж буй аль болох олон янзын чимээ сонсохыг хичээх 

ёстой. Улиангарын навч салхи гарах төдийд сэрчигнэж сонсогддог тул улиангарын дэргэд 

суувал зохимжтой. Улиангар байхгүй, эсвэл салхи гарахгүй байвал багш ойролцоох навчит 

модыг хөдөлгөж навчны чимээ гаргана. 5 минут болсны дараа хүүхдүүд нүдээ нээж, ямар 

ямар чимээ сонссоноо хэлнэ. Навчис сэрчигнэх, шувуу жиргэх, тоншуул мод тонших, ялаа, 

хэдгэнэ дүнгэнэх, салхи үлээх, адуу тургих зэрэг янз бүрийн дуу чимээг сонсогдох 

магадлалтай. Мөн хүний явах чимээ, онгоц нисэх чимээ, машин тэрэгний болон барилгын 

ажил хийж буй чимээ сонсогдож болно. Дараа нь хүүхэд бүрд 2, 2 чулуу тарааж өгнө. 

Багшийг “Нүдээ ань” гэж хэлэхэд хүүхдүүд бүгд нүдээ анина. Багш хүүхдүүдийн дундуур 

явж, хэн нэгний биед хүрэхэд, тэр хүүхэд нь чулуугаа өөрийн хүссэн хэмнэлээрээ хооронд 

нь цохиж эхэлнэ. Багшийг биед нь дахин хүртэл энэ хэмнэлээрээ цохисоор л байна. Багш 

цааш явж хүүхдүүдийн биед нэг нэгээр нь хүрнэ. Бүх хүүхэд чулуугаа цохиж эхэлснээс хойш 

1 минут болсны дараа багш эргээд хүүхдүүдийн биед нэг нэгээр нь хүрч эхэлнэ. Энэ удаад 

биед нь хүрсэн хүүхэд чулуугаа цохихоо болих ёстой. Энэ тоглоомоор гарч буй дуу чимээ 

нь бороо дусалж эхлээд дараа нь ширүүсч, сүүлдээ эргэн намжиж дусалсаар дуусаж буй 

байгалийн чимээг дүрсэлдэг. Ингээд хүүхдүүдийн сэтгэгдлийг сонсоод дараагийн өртөө рүү 

явна.  

 

ӨРТӨӨ 3.2: МОДТОЙ ТАНИЛЦЪЯ  

АГУУЛГА: Зуслангийн ойд ургадаг мододтой танилцана. 



ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ойд тааралдаж болох бүх мод нэг дор байх газар 

байвал сайн. Дор хаяж 2 зүйлийн мод нэг дор байх газрыг сонгоно. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

1. Шинэс, нарс, хус бүхий газар 

2. Шинэс, нарс, хушны боргоцой 

3. Хусны үр, навчны хатаамал 

4. Шинэс, нарс, гацуур, хушны бүх эд эрхтэн, онцлогийг бүрэн харуулсан 

ламинатардсан зургууд 

АРГАЧЛАЛ: Бүгдээрээ холимог ойд ирсэн байна. Энд та нарын мэддэг, таньдаг мод байна 

уу? Хэдэн янзын мод харагдаж байна вэ? Энэ моднууд бие биеэсээ юугаараа ялгаатай 

байна вэ? Хариултыг аваад хүүхдүүдийг нарс, шинэс, хус гэсэн гурван багт хуваана. 

Багуудад өгөх даалгавар: Баг бүр өөрт ноогдсон модоо сайтар судална Ингэхдээ, дараах 

шинжүүдийг анхааран судална. Үүнд: Тухайн мод навчит мод байна уу, эсвэл шилмүүст мод 

байна уу? Хэрэв, навчит мод бол навчных нь хэлбэр дүрс, өнгө, судал, навчны ирмэг зэрэг 

нь ямар байна? Харин шилмүүст мод бол, шилмүүсний урт богино, шинж чанар нь ямар 

байна? Нэг дороос хэдэн ширхэг шилмүүс гарч вэ? Цэцэгтэй байна уу? Хэрэв цэцэгтэй бол, 

нэг л төрлийн цэцэг байна уу, эсвэл өөр өөр төрлийн цэцэгтэй юм уу? Боргоцой байна уу, 

байвал түүний хэлбэр дүрс, содон шинж чанар юу байна? Үртэй юм байна уу, байвал ямар 

үр, хаана нь байна? Мөн холтос нь ямар шинж чанартай, өөр бусад зүйлийн модноос 

юугаараа хэрхэн яаж ялгарч байна? Энэ мэт шинжийг сайтар ажиглаад, гартаа мэдэрч 

үзээд, сайн судална. Хүүхдүүд модоо 10 минут судална. Улирлын онцлогоос шалтгаалж 

модны зарим эрхтэн модон дээр байхгүй байх тул навчны хатаамал, үрийн цуглуулга, 

цэцэгний зураг, боргоцой зэргийг урьдчилан цуглуулан түүж бэлдсэн байх ба шаардлагатай 

үед зургуудыг ашиглана. 10 минут болсны дараа багууд эргэн ирж, судалсан модныхоо 



талаар олж авсан мэдээллээ ээлжлэн бусадтайгаа хуваалцана. Ингэхдээ танилцуулах 

модон дээрээ очиж тайлбарлаж таниулна. Багш бүх багийн танилцуулгыг сонсож, буруу 

ташаа мэдээлэл байвал залруулаад, дүгнэлтээ нэгтгэн ярилцана. Бидний өнөөдрийн 

танилцсан шинэс, нарс мод нь шилмүүст мод байлаа. Яг энд бидний хажууд байхгүй ч энэ 

нутагт их ургадаг хуш гэж мод бий. Хуш модны самрыг бид түүж иддэг, та нар самрын мод 

гэдгээр нь сайн мэднэ. Нарс, хуш хоёр нь нэг төрлийн хоёр зүйл юм. Тиймдээ ч, шинжлэх 

ухааны нэршлээрээ нарсыг “ойн нарс”, хушийг “сибирь нарс” гэж нэрлэсэн байдаг. Энэ 

хоёрын бие биеэс ялгарах ялгааг харцгаая. Хушны үр жимс нь бидний иддэг самар, 

боргоцойг нь ч бид сайн ялгаж мэднэ (Хуш, нарс хоёрын боргоцойнуудыг гаргаж ирж 

хүүхдүүдэд тараан харуулна). Хушны боргоцой том, залаа бүрдээ самартай байна. Энэ 

хайрсны доор боловсорсон 

үр буюу самрыг бид иддэг. 

Маш олон амьтны хоол 

тэжээл болдог. Харин 

нарсны боргоцой 

харьцангуй жижиг, суурь 

хэсэг нь ромбо маягийн 4 

өнцөгт товгор хээнүүдтэй 

байна. Боргоцой нь үзүүр 

лүүгээ нарийссан. Залаа 

хайрс болгоных нь доор 

нисдэг үр бий. Нойтон, боловсроогүй үедээ хаалттай байж байгаад боловсроод ирэхээрээ 

боргоцой нь хатаж дэлгэгдээд үр нь салхинд туугдан нисэж тархдаг. Хушны шилмүүс нэг 

дороос тав таваар, харин нарсных нэг дороос хоёр хоёроор гардгаараа ялгаатай. Нарсны 

гол иш өвөрмөц, нүдэнд өртөхүйц улбар шар холтостой бөгөөд дээшлэх тусмаа холтос нь 

нимгэн, улбар шар болоод сонгинын хальс шиг нимгэн хайрснууд болсон харагддаг. Нарсны 

ишээр нь холоос таньж болно. Тэгвэл, эндхийн ойг үүсгэхэд хамгийн их оролцдог, зонхилох 

мод болох шинэс энэ хоёр шилмүүст модноосоо юугаараа өөр байна вэ? Шинэсний 

шилмүүс нэг дороос 20 ба түүнээс дээш ширхгээр гардаг. Боргоцой нь нарс, хуш 

хоёрынхоос жижиг, хэлбэр нь өөр. Шинэс бол намар шилмүүсээ гээдэг цорын ганц 

шилмүүст мод юм. Бусад шилмүүст мод нь намар навчаа гээдэггүй, өвөл ч ногооноороо 

харагддаг тул бид мөнх ногоон мод гэж нэрлэдэг. Гэтэл бүх навчит мод намартаа навчаа 



гөвж, хавар нь шинээр навчилдаг шүү дээ. 

Шинэс модыг хүмүүс хар мод ч гэж нэрлэдэг. 

Манай Монгол орны хамгийн өргөн тархалттай 

мод юм. Харин хус мод бол навчит мод. Навч 

нь гурвалжиндуу, хөрөөлөг ирмэгтэй. Намар 

навчаа гээдэг. Хавар эр, эм цэцэг нь гөлөглөсөн 

байдаг. Бидний мэдэх цэцгээс арай өөр хэлбэр 

дүрстэй цэцэгтэй. Багцаг цэцэг ч гэдэг. Эм 

цэцэгнээс нь бяцхан далавчтай үр хийсэн гарч тархдаг. Хусны иш цав цагаан тул холоос ч 

сайн ялгарч харагдана.  

 

ӨРТӨӨ 3.3: МӨӨГ 

АГУУЛГА: Мөөг гэх организмын бүлэг нь олон жилийн турш доод ургамал гэгдэж явсан 

боловч ургамал ч биш, амьтан ч биш, ургамал, амьтны адил бие даасан аймаг юм. Энэ 

өртөөгөөр мөөгийн онцлог, ургамал, амьтнаас ялгагдах ялгаа, хооллолтын гол аргуудтай 

нь танилцана. Зуслангийн хавьд их таардаг 2 зүйл мөөгийг таньдаг болно.   

ХУГАЦАА: 20 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танилцуулах 2 зүйл мөөг ойрхон байх газар. Хөрсний 

мөөг ургаагүй үед моны мөөгтэй газар 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Танилцууах 2 зүйл мөөгийн ламинатардсан зураг  

АРГАЧЛАЛ: Та нар мөөг мэдэх үү? Идэх дуртай юу? Өөрөө түүж үзсэн үү? Мөөг ургамал уу, 

амьтан уу? Мөөг бол ургамал ч биш, амьтан ч биш, ургамал, амьтны адил биеэ даасан 

аймаг юм. Манай дэлхий дээр 100,000 гаруй зүйл мөөг тодорхойлогдсоноос манай Монголд 

600 гаруй макромицет мөөг буюу хүний нүдэнд харагддаг мөөг бүтгэгджээ. Мөөгөнд хөрсөн 

дээр ургадаг мөөг, модон дээр амьдардаг мөөг, мөн тэнгэрийн дүлий орно. Бидний мөөг гэж 

нэрлэдэг иштэй, малгайтай зүйл бол гэвч мөөгийн жинхэнэ бие нь биш, харин мөөгийн үр 

жимс нь юм. Яг алимтай адилхан. Алим гэдэг ургамлын их бие нь алимны мод, үр жимс нь 

бидний иддэг алим бол мөөг гэдэг организмын үр жимс нь бидний мөөг гэж нэрлэдэг нүдэнд 

харагддаг зүйл, харин их бие нь нүдэнд харагдахгүй үйл олон, нарийн утаслагууд юм. 

Мөөгийн бие далд, дандаа юман дотор оршиж байдаг. Жишээ нь, хөрсөн дээр ургадаг 

мөөгийн жинхэнэ бие газар доор, хөрсөн дотор бий. Модон дээр ургадаг мөөгийн үр жимс 

нь мөөг хэлбэрээр ил гарж ургаад, жинхэнэ бие нь модон дотроо байж, модыг өмхрүүлж 

байдаг. Ургамалд байдаг ногоон нөсөөт бодис мөөгөнд байхгүй, тиймд мөөг ургамал шиг 



хоолоо фотосинтезийн аргаар бий болгож чаддаггүй. Мөөг гэвч амьтан шиг хөдөлж явж бас 

чадахгүй. Тэгэхээр хоолоо яаж бий болгодог, яаж олж иддэг байх вэ? Мөөг 3 янзын аргаар 

хооллоно.  

Мөөгийн нэг хэсэг хөрсөн дэх ургамал, амьтны үхсэн хэсэг, үлдэгдлээр хооллодог бол нөгөө 

хэсэг нь өөр амьтан, ургамалд шимэгчилж, гурав дахь хэсэг нь ургамлын үндэстэй 

холбогдож найзын холбоо үүсгэж, түүнээсээ хоол тэжээлээ авдаг. Хөрсний мөөгийн ихэнх 

нь сапротроф байдаг. Элдэв үхсэн ургамал, хагдарч унасан навч шилмүүс, цэцэг жимс 

зэргээр хооллодог организмыг сапротроф гэдэг. Хөрсөн дээр ургадаг бүх мөөг ийм маягаар 

хооллоно гэвэл бас үгүй. Зарим мөөг ургамлын үндэстэй харилцан ашигтай хам хэлбэрийг 

үүсгэнэ. Мөөгийн утаслаг бие модны үндэсний үзүүр хэсгийг ороож, нэвтэрч ургаад модны 

бий болгосон “хоолноос” хүртдэг бол, мод мөөгөн найзынхаа тусламжтайгаар ус, түүнд 

ууссан эрдэс бодисыг сорон авах талбайгаа ихэсгэдэг. Харилцан ашигтай энэ харилцааг 

симбиоз харилцаа гэх ба ийм харилцаатай мөөгийг микориз мөөг гэдэг. Тухайлбал, 

шинэсний тосондой гэдэг микориз мөөг шинэс модны үндэстэй ийм холбоогоор холбогдож 

ургадаг. Модон дээр ургасан мөөг модлогоор хооллож задлаад, хөрсөнд шингээнэ. Мөөгийн 

ихэнх нь ургамал, амьтны үлдэгдлийг задлах үүрэгтэй сапротроф мөөг байдаг. Харин 

шимэгч мөөг харьцангуй цөөн. Эдгээр мэдээллийг өгсний дараа шинэс модтой микориз 

үүсгэдэг шинэсний тосондой, хус модон дээр ургадаг, сапротроф мөөг болох жинхэнэ 

туруухай мөөгүүдийг харуулж, бусад мөөгөөс ялгарах шинжийг нь зааж өгч, хаанаас ч 

ялгадаг болгоно. Шинэсний тосондой бол идэж болдог хүнсний мөөг юм. Энэ ташрамд, 

хүнсний болон хортой мөөгийг ялгадаг нийтлэг, найдвартай арга байхгүй тул зөвхөн мэддэг, 

таньдаг, баараггүй ялгаж чаддаг мөөгөө л хүнсэнд хэрэглэж байхыг зөвлөнө.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ӨРТӨӨ 3.4: ОЙН ОРШИН СУУГЧИД 

АГУУЛГА: Ой нь бидний амьдардаг олон давхар барилгатай адил олон давхаргатай, тэр 

давхарга бүрд нь өөр өөр оршин суугч амьдардаг, маш олон амьд биетийн орон гэр болсон 

үнэ цэнтэй амьдрах орчин болохыг таниулна. Мөн ойн хүний амьдралд үзүүлэх ач 

холбогдлын талаар, тэр тусмаа хүн бүрийн мэддэггүй үүргийн талаар ярилцана. 

Организмыг хамгаалах хамгийн сайн арга нь амьдрах орчныг нь хамгаалж, байгалийн 

төрхөөр нь байлгах гэдэг санааг өгнө.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Модлог ургамлын болон сөөглөг ургамлын давхарга 

аль болох тод ялгарч харагдахаар газар. Ойр хавьд шоргоолжны үүр байвал сайн. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Ойн давхаргууд болон олон давхартай байшинг харуулсан, ламинатардсан зураг  

 

АРГАЧЛАЛ: Ойд элдэв төрлийн ургамал, 

амьтан, мөөг, мөн нүдэнд үл үзэгдэх 

амьд ертөнц хослон амьдардаг. Хуурай 

газар дээр ой шиг баян амьдралтай 

газар үгүй. Учир нь ойд хөрснөөс аваад 

модны титэм хүртэл ургамлын олон үе 

үүссэн байдаг. Давхар бүр өөр өөрийн 

онцлог нөхцөл, өөр өөрийн оршин 

суугчтай. Оршин суугч хэн байхыг тухайн 

ойд давамгайлж буй модны зүйл хийгээд 

ойг бүрдүүлэгч бусад зүйл тодорхойлно. 

Тухайлбал, бидний зогсож буй энэ 

холимог ой хөвдөн болон хөрсний үе, 

өвслөг ургамлын үе, бутлаг, сөөглөг 

ургамлын үе, модлог ургамлын үе гэсэн 

дөрвөн үеэс бүрдсэн байна. Үүнийг улам нарийвчлаад модлог ургамлын ишний хэсэг, 

титмийн хэсэг гэх зэргээр ангилж болно. Бидний амьдардаг орон сууцны давхар бүрд өөр 

өөр айл, өөр өөр оршин суугч байдагтай адил ойн энэхүү давхарга бүр ч мөн өөр өөр оршин 

суугчтай. Одоо бүгдээрээ эргэн тойрны 200 метрээс холгүй зайд яваад багшийнхаа ярьсан 

энэ давхаргуудад ямар ямар ургамал, амьтан, мөөг байгааг ажиглаад ирээрэй. 10 минутын 



хугацаа өгье. Хүүхдүүдийг ирсний дараа олж харсан, ажигласан, зүйлсийг нь яриулаад 

дараах асуултыг асууна. Үүнд:  

- Та нарын ажигласан шувуу яагаад чухам тэр хэсэгт байсан юм бол? Тэнд юу хийж явсан 

юм бол? 

- Тоншуул яагаад модны иш хэсэгт ажиглагдав?  

- Аалз яагаад сөөгөн давхаргад их таарав? 

- Шоргоолж яагаад газраар их гүйлдэж, тэнд үүрээ зассан байв?  

Хариултыг авсны дараа дараах мэдээллийг хийнэ. Ойнхоо давхаргуудтай доороос нь эхэлж 

танилцъя. Бидний хөлөн доор байгаа давхаргаас. Байшингаар бол зоорийн давхар буюу B1 

давхар байх нь. Ойн хувьд үүнийг хөвдөн болон хөрсний давхар гэнэ. Энд хөрсний өнгөн 

хэсэг болон бидний зогсож буй хөрсөн доторх, газар доорх үе давхаргыг хамруулж ойлгоно. 

Яг энэ ургасан өвс, цэцгийг нь оруулахгүй, харин хөвдтэй, ургамлын үлдэгдэл, ялзмагтай 

энэ хэсгийг оруулах юм шүү. За энд ямар оршин суугч байж болох вэ? Тийм ээ, газар доор 

амьдардаг янз бүрийн хорхой, шавж, бас газар доор үүр нүхээ барьж амьдардаг сохор 

номин, хулгана, зурам гэх мэт амьтан байж болно. Бас ургамлын үндэс, ялзмаг болж буй 

ургамлын унасан навч, цэцэг, мөчир зэрэг зүйл байна. Энэ давхрын оршин суугчдын нэгэн 

төлөөлөл нь хөрсний мөөг. Мөөгийг яагаад энэ үед оруулж байна гэвэл хөрсний мөөгийн 

жинхэнэ бие хөрсөн дотор болон энэ ялзмагт давхраанд байж байдаг. Бидний мөөг гэж 

нэрлээд байгаа хэсэг нь мөөгий зөвхөн үр жимс нь л шүү дээ. Шоргоолжны үүр бас газар 

дор байна. Ойн шоргоолжны үүр газрын дээд хэсэгт хэр том харагдана газрын доор төдий 

чинээ том талбайг эзэлсэн байдаг гэдэг. Тэгэхлээр шоргоолжны хувьд газар бүхэл бүтэн 

бүлийг багтаах гэр орон нь болж байна. Зарим амьтдын газар доорх үүр нарийн бүтэц 

зохион байгуулалттай, хоол тэжээлээ нөөцлөх гал тогооны өрөө, ялгадсаа зайлуулах ариун 

цэврийн өрөө, үр төлөө өсгөх, хооллох хүүхдийн өрөөтэй байдаг нь сонирхолтой. Газар 

доор байнга амьдардаг амьтад байхад газрыг дайсан амьтнаас нуугдах, нар уснаас 

хамгаалахад ашигладаг амьтад ч цөөнгүй бий. 

Доороосоо эхэлсэн дараагийн үеийг өвслөг ургамлын үе гэнэ. Энд өвсөөр хооллодог 

амьтад болон нам ургадаг өвслөг ургамал, цэцэг навч орно. Эргэн тойрноо хараарай. Энэ 

давхаргад хэн хэн амьдрах нь вэ? Тийм ээ, бүх өвслөг ургамлууд, цэцгүүд орж байна, мөн 

зэрлэг гахай, бор гөрөөс зэрэг энэ давхаргаас хоолоо олж иддэг амьтад орно. 

3 дахь давхрыг бутлаг, сөөглөг ургамлын үе гэнэ. Газрын гадаргаас дээш 1,5-аас 5 метр 

хүртэлх зайд байх үеийг ингэж нэрлэнэ. Бут, сөөгүүд, мөн зулзган модод энд багтана. Энэ 

давхарт элдэв төрлийн шувууд сүлжилдэн ниснэ. Эрвээхэйн хүрэнцэр ургамлын навчийг 

идэж өсөж томорно. Тиймд эрвээхэй ээж өндгөө хүрэнцрийнхээ идэх дуртай ургамлын 



навчин дээр гаргана. Өт хорхой, авгалдайгаар хооллодог шувууд энд ингэж их байдагт 

гайхах зүйл алга. Хоёр сөөгний хооронд аалз шүлсээ татжээ. Энэ л давхарт түүний хоол их 

байдаг болоод тэр. Өөрөөр хэлбэл аалзны хувьд энэ давхар баярын зоогтой ширээ л гэсэн 

үг. Ингээд ойн хамгийн дээд давхар эхэлнэ. Энд юу орохоор байна? Тиймээ 5 метрээс дээш 

өндөртэй бүх модод орно. Энд хэн амьдардаг байх уу? Модны үр жимсээр хооллодог болон 

модны титэм хэсэгт үүрээ засдаг жирх, дууч шувууд, мөн модны ишин дээр ургадаг модны 

мөөг, мод тоншиж хоолоо олж иддэг тоншуул зэрэг энэ давхарт амьдардаг. 

Нэг зүйлийг ойлгоорой. Дээр дурдсан ойн үе давхарга бүрийн оршин суугчид тэр л 

газраасаа хөдлөхгүй байна гэж мэдээж үгүй. Энэ нь тэдний ихэнх цагаа өнгөрөөдөг орчин 

нь л юм. Тэд яг л бидэн шиг хаа саагүй зорчино. Бид 6 давхарт амьдардаг ч 12 давхарт 

найзындаа зочилж, нэг давхарт дэлгүүрээр үйлчлүүлдэг шүү дээ. 

Хүн бидний хувьд ойг олон хэлбэрээр ашиглаж ирсэн. Ой бол хүний хувьд амарч зугаалах, 

гоо сайхны мэдрэмж авах аятай таатай орчин юм. Бид ойд жимс, мөөг түүж, түлээ түлш 

бэлтгэн, модоор байшин сав барьдаг. Тэгвэл бүгдээрээ сая ойн хамгийн гол ач холбогдлыг 

харлаа. Ой амьтдад идэх хоол, хоргодож нуугдах газар, амьдрах орон байр нь болж өгдөг 

юм байна. Ой мөн агаарыг цэвэршүүлдэг, хөрсний эвдрэлээс хамгаалдаг, усыг нөөцөлдөг, 

дуу чимээг намсгадаг зэрэг экосистемийн чухал үйлчилгээ үзүүлдэ. “Нуур амар бол нугас 

амар” гэж зүйр үг байдаг. Тэгэхээр, амьтан, ургамлыг, амьд болгоныг хамгаалах хамгийн 

сайн арга нь амьдрах орчныг нь хамгаалж, байгалийн төрхөөр нь байлгах юм. 

 

ӨРТӨӨ 3.5: ШИДЭТ ТОЛЬ 

АГУУЛГА: Байгалийг өөр өнцгөөс харах, мэдрэх боломж олгох мэдрэхүйн өртөө 

ХУГАЦАА: 15 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Толинд тусгаж харахад аль болох олон янзын хэлбэр 

дүрстэй, өөр өөр зүйл харагдахаар, мөн доод газраа харахгүй хүн явахад бүдрэх, тээглэх 

зүйлгүй, овон товонгүй газар. Нэг модны орой харагдаж, нэг задгай тэнгэр харагдах гэх 

зэргээр харагдах зүйл нь ойр ойрхон солигдох боломжтой газар байх. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Хүүхэд бүрийн тоогоор 10*20-ын хэмжээтэй толь  

АРГАЧЛАЛ: Дээрх нөхцөл бүрдсэн газар хүүхдүүдийн нэг гарт нь толийг хамрын дээр хэсэгт 

нь бариулж, нөгөө гараар нь өмнөх хүнийх нь мөрөн дээр тавиулсан маягтайгаар багш нь 

дагуулан аажимхан явна. Энэ үед хүүхдүүдийн дээш харуулж барьсан толинд доогуур нь 

өнгөрөх моддын навч, шилмүүс, тэнгэр, үүл зэрэг ээлжлэн харагддаг тул хүүхдүүд өмнө нь 



хэзээ ч мэдэрч байгаагүй буюу үүлэн дээр хөвж яваа мэт мэдрэмжийг авч, байгалийг тэс 

өөр өнцгөөс харан, байгалийн бас нэгэн үзэсгэлэн, гайхамшгийг мэдэрдэг.  

 

ӨРТӨӨ 3.6: ЭНЭ ХЭНИЙ “ГЭР” ВЭ? 

АГУУЛГА: Шоргоолжны үүрээр жишээ аван амьтдын үүрлэх онцлогийн тухай ярилцана. 

Шоргоолжны амьдралын хэв маяг, ажил үүргийн хуваарь, үүрний зохин байгуулалт зэргийг 

ярихын зэрэгцээ шоргоолжийн үүргийн тухай ярина. Үүгээр, амьд бүхэн өөрийн үүрэгтэй 

болохыг ойлгуулна.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Шоргоолжны үүрийн дэргэд  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Амьтдын үүрний олон янз байдлыг харуулсан зургууд  

АРГАЧЛАЛ: Амьтад ямар, ямар газар амьдардаг вэ? Бүгд үүр барьдаг уу? Ямар, ямар 

төрлийн үүр барьсан байдаг вэ? Үүрээ юугаар хийдэг вэ? Үүр ноохой барьдаггүй амьтан 

байдаг уу? Энд ойн шоргоолжны үүр байна. Юуны өмнө энэ үүрийг сайтар ажиглаад хэлбэр, 

хэмжээ, хийсэн материалыг нь хараарай. Бидэнд харагдаж байгаа хэсэгтээ бол үүрээ 

ихэнхдээ модны мөчир, шилмүүсээр хийсэн байгаа биз? Ойн шоргоолжны үүрний газрын 

доорх хэсэг газрын дээрх хэсгээсээ 2 дахин хүртэл том талбайг эзэлдэг гэдэг. Ихэвчлэн ойн 

зах хэсэг, ойн цоорхой, гэрэл сайн тусдаг газар үүрээ барина. Үүрний өндөр нь сүүдэртэй 

газар байх тусам нэмэгдэж өндөрсдөг онцлогтой. Монгол оронд 70 гаруй зүйлийн шоргоолж 

байдаг. Шоргоолж нийгмийн амьдралтай шавж бөгөөд нэг гэр болж үүрлэн олноор 

амьдарна. Шоргоолж янз бүрийн зүйлээр хооллоно. Зарим зүйл нь шавж агнаж, зарим нь 

сэг зэмээр хооллож байхад зарим зүйл шоргоолж ургамлын бөөсийг сааж буюу түүний хойд 

сүвээс ялгарах чихэрлэг шингэнийг амандаа хурааж авч хооллодог. Ургамлын үр, шүүс, 

балаар хооллодог шоргоолж байхад үүрэндээ мөөг тарьж, түүгээрээ хооллодог нь ч байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Шоргоолжны нэг бүлд хатан шоргоолж, ажилчин шоргоолж, цөөн тооны эр шоргоолж байна. 

Хатан шоргоолж амьдралынхаа 15-20 жилийн турш өндөглөх ба үүрний гүнд, өндөг гаргах 

зориулалт бүхий оромжинд байрлана. Эр болон зарим эм шоргоолж далавчтай, ажилчин 

шоргоолжноос 2 дахин том байна. Нийллэгийн дараа хатан шоргоолж далавчаа гээж 

үүрэндээ үлдэн, эр нь үхдэг. Бүлийн гишүүд бүгд өөр өөрийн гэсэн ажил үүргийн хуваарьтай. 

Хүчирхэг эрүүтэй, том биетэй ажилчин шоргоолжууд үүрээ хамгаалах хамгаалагчийн үүрэг 

гүйцэтгэнэ. Жижиг биетэй шоргоолж нь өндөг асрах, хоол тэжээл олж ирэх, хатан 

шоргоолжоо тэжээх үүрэгтэй. Үүрийг бусниулах үед өндөг үүрээд гүйлдээд байдаг ажилчин 

шоргоолжууд өндгийг наранд гаргаж, илч авхуулан, биеийг нь хөгжүүлэх үүрэгтэй 

ажиллана. Хүйтэн болж, салхи гарвал буцаагаад үүрэндээ оруулна. Өндөг буюу авгалдай 

байх үедээ хэр их тэжээлгэсэн, нарнаас илч хэр сайн авснааас шалтгаалж, ажилчин эсвэл 

хатан шоргоолж байх нь шийдэгддэг. Хатан шоргоолж үржилд орсныхоо дараа өвөл ичихэд 

тохиромжтой үүр бэлтгэдэг. Тэндээ ичээд хавар анхны цөөн тооны өндгөө гаргана. 

Далавчаа хөдөлгөж байсан булчингаа задлан сүүн шингэн болгож, түүгээрээ өндөгнөөс 

гарсан авгалдайнуудаа тэжээдэг. Анхны авгалдайнууд бүгд ажилчин шоргоолж болно. Энэ 

үеэс эхлээд хатан шоргоолж ямар ч ажил хийхгүй. Харин ажилчин шоргоолжууд нь жижиг 

биетэй нь дүү нараа асрах, том биетэй нь үүрээ барих, томсгох, махчин амьтдаас үүрээ 

хамгаалах, зарим нь ээж хатан шоргоолжоо асрах гээд эхнээсээ зааж өгсөн үүргийг 

гүйцэтгэнэ. Эм шоргоолж өдөр бүр 300 өндөг гаргаж, түүнээс сар бүр 8000-9000 авгалдай 

гарч их хэмжээний хоол тэжээл шаардана. Шоргоолж олон байх тусам ойн хөнөөлт шавжийг 

олноор идэж устгана.  

Шоргоолжны үүрний зохион байгуулалт маш нарийн. Хатан шоргоолжны үүр, хоол 

тэжээлийн агуулах, өндөг болон авгалдайн өрөө, хамгаалагч бас ажилчин шоргоолжны 

өрөө, тэр ч байтугай бие засах өрөө ч гэж бий. Шоргоолжны үүрийг зохион байгуулалтаар 

нь хоёр хуваадаг. Ойд тохиолдох ургамлын үлдэгдэл, жижиг мөчир, чулуугаар барьсан 

үүрийг овоолго хэлбэрийн үүр, газрын гадаргуу дээрх жижиг нүхнүүдийг өрх хэлбэрийн үүр 

гэнэ. Шоргоолж мөн чулуун доор, модны хожуул дотор, унанги модон дотор үүрлэх нь бий. 

Шоргоолж их байх тусам ой эрүүл байх нөхцөл бүрдэх аж. Учир нь, ой модны навч 

шилмүүсээр хооллогч хортон шавж, эрвээхэй, авгалдайг шоргоолж барьж идэн устгадаг 

Таван км2 талбай дахь 2-3 үүр бүл шоргоолж хоногт сая хүртэлх тооны ойн хортон шавжийг 

устгадаг гэсэн тооцоо бий. Барагцаалбал, нэг бүлд хэдэн 10 мянгаас хэдэн сая шоргоолж 

байдаг. Тэгэхээр шоргоолжийг ойн найдвартай хамгаалагч гэж хэлж болно. Мөн газрын 

хөрсийг агааржуулах, ялзмагийг баяжуулах, эрдэс бодисоор газрын хөрсийг тэтгэх, хөрс 

үүсэх үйл явцад сайн нөлөө үзүүлэх зэрэг ач холбогдолтой. Манайх шиг дөрвөн улиралтай 



оронд ихэнх шоргоолж “ичдэг”. Ичнэ гэдэг нь харьцангуй идэвхгүй байдалтай болно гэсэн үг. 

Нэг га талбайн бүх шоргоолжийг цуглуулаад жинг нь хэмжиж үзвэл нэг тонн татдаг. Ингэж 

тооцвол, нэг га талбайн хөрсийг нэг тонн шоргоолж “эргүүлж” байна гэсэн үг.  

 

Шоргоолжны үүрийн тухай ярьсны дараа бусад амьтад ямар үүр барьдаг талаар харилцан 

ярилцана. Модонд үүрээ засдаг, хад асган дунд үүрлэдэг шувууд байдаг, газар дээр жаахан 

хонхойлоод өндгөө гаргадаг ч шувуу байдаг. Гэтэл уран шувуу бургасны унгарил цуглуулж 

маш гоёмсог үүр хийсэн байдаг бол хөхөө шувуу үүр засдаггүй, харин бусдын үүрэнд өндгөө 

хийдэг үүрний паразит шувуу юм. Усны шувууд ихэвчлэн ус намагтай газар, өндөр ургасан 

өвс ургамал, зэгс шагшуурган дунд үүрээ зассан байдаг. Мөн нуурын дунд орших, хүн, 

хөхтөн амьтан зэрэг дайсан очих боломжгүй нуурын авгуш дээр маш олон шувуу үүрлэдэг. 

Тарвага, зурамны нүхийг бид мэднэ. Эрэг нүхэлж орогнодог хараацай зэрэг шувуу байдаг 

бол хэрээ, шаазгай зэрэг шувуу модны мөчир цуглуулж, модны мөчир хооронд үүрээ зассан 

байдаг. Манай зуслангийн ойролцоо ийм үүрүүд байгааг та бүхэн олж хараарай гээд бусад 

амьтдын үүрний тухай харилцан ярилцана.  

 

ӨРТӨӨ 3.7: ОЙН ЦЭЦЭГС  

АГУУЛГА: Ойд ирсэн хүүхдүүд ойг төлөөлөх онцлог 10 цэцгийг таньж, ялгаж мэддэг болно. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ойн дунд, таниулах 10 цэцгийг ойроос олох боломжтой 

газар 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Таниулах ургамлуудаас тухайн цэгт олдохгүй бол урьдчилан түүж бэлдсэн байх 

АРГАЧЛАЛ: Жамъянмядаг, удвал, сэгсгэр яргуйжин, гүзээлзгэнэ зэрэг тухайн ойд хамгийн 

их таарах магадлалтай 10 цэцгийг хүүхдүүдэд үзүүлж, нэрийг нь хэлж өгөн таниулна. Цэцгээ 

таньж цээжилж авахад бие биедээ тусалж, хамтран суралцах боломж олгоно. 

 

ӨРТӨӨ 3.8: ЭНД ХЭН БАЙВ?  

АГУУЛГА: Зарим амьтад хүнд тэр бүр харагддаггүй ч ямар нэг хэлбэрээр ул мөр үлдээсэн 

байдаг. Түүгээр нь тухайн орчинд ямар амьтан амьдардаг, эсвэл дайран өнгөрсөн болохыг 

мэдэж болдог тухай мэдээлэл өгнө. Зэрлэг гахайн үлдээсэн ул мөрд түшиглэн зэрлэг гахайн 

амьдрал, хооллолтын онцлог, зан төрхийн тухай ярьж өгнө. 

ХУГАЦАА: 30 минут 



БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ойн дунд, зэрлэг гахайн үлдээсэн ул мөр бүхий газар. 

Ойр орчимд бусад амьтны үлдээсэн ул мөр их байвал сайн.  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Ямар нэг амьтны (буга, туулай) ялгадас болон амьтны цөмж орхисон боргоцой, аалзны 

тор, тоншуулын үүр, зөгийн үүр зэргийг харах боломжтой бол сайн.  

- Амьтны ялгадас, цөмсөн боргоцой, тоншуул цохиж нүх гаргасан мод, авгалдайн жим 

мөр бүхий мод, зодог зэргийг өмнө нь олж бэлдсэн байх 

АРГАЧЛАЛ: Амьтад ихэнх нь хүний нүдэнд харагддаггүй, гэвч тэдний үлдээсэн ул мөрөөр 

тухайн орчинд ямар амьтан амьдардаг, эсвэл дайран өнгөрсөн болохыг мэдэж болдог. 

Туршлагатай шувуу судлаачид шувууг нь олж хараагүй ч дуугаар нь ямар шувуу болохыг 

таньдаг. Бугын хоргол, хэрэм жирхний цөмж орхисон самар, амьтдын ялгадас, модон дээр 

самардаж үлдээсэн мөр, хөрвөөсөн газар, аалзны тор, шоргоолжны үүр зэрэг ул мөрөөр 

тухайн амьтан энд байсныг мэдэж болно. Хэрэм, хулгана, тоншуул боргоцойг өөр өөрөөр 

цөмж орхисон байдаг. Энэ мэдээллийг өгсний дараа хүүхдүүдийг эргэн тойрны 200 метрийн 

зай дотор явж амьтдын үлдээсэн ул мөр хайхыг хүснэ. 5 минутын дараа буцаж цуглараад 

юу олж харсан тухай ярилцана. Ямар нэг ул мөр олоогүй бол багш бэлдсэн зүйлсээ үзүүлэн 

ярилцана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мөн хөхөө донгодох, тоншуул мод тонших, 

дууч шувууд жиргэх, буга урамдах зэрэг дуу 

чимээгээр хэн энд байдгийг мэдэж болдог. 

Зэрлэг гахайн үлдээсэн мөртэй газар очин, 

зэрлэг гахайн хооллолтын онцлог, зан төрхийн 

тухай сонирхолтой мэдээлэл өгч, дэлгэрэнгүй 

ярьж өгнө.  

 

 

ӨРТӨӨ 3.9: БАЙГАЛИЙН БҮТЭЭЛ 

АГУУЛГА: Ойн хөрсөн дээр байгаа болон мод, цэцэгний навч, цэцэг, боргоцой зэргээр 

хүүхдүүд уран сэтгэмжээ ашиглан бүтээл хийх, мэдрэхүйн өртөө. Хүүхдүүд хамгийн гоё 

бүтээл хийхийг хичээн төрөл бүрийн навч, цэцэг хайж явах үедээ урьд өмнө харж байгаагүй, 

нүдэнд тэр бүр өртдөггүй зүйлсийг ч олж харах магадлалтай. Энэ нь энэ өртөөний нэгэн 

дам зорилго юм. 

ХУГАЦАА: 20 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Аль болох ойн гүнд, шилмүүст болон навчит мод 

хосолсон газар зохимжтой. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Хүүхэд бүрд бүтээлээ хийх цаас 

- Хайч, скоч, цавуу зэрэг бүтээл хийхэд нь туслах зүйлс 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүдээс 10 минутын хугацаанд навч цэцэг зэрэг байгалийн зүйлс ашиглан, 

уран сэтгэмжээ ашиглан гоё бүтээл хийхийг хүснэ. Бүтээл хийхдээ ашиглах зүйлсийг нь 

тарааж өгнө. 10 минутын дараа хүүхдүүдээ цуглуулан нэг нэгээр нь хийсэн бүтээлийг нь 

танилцуулуулна. Бүтээлээ танилцуулсны дараа хийсэн бүтээлээ бие биедээ бэлэглэх юм 

уу өөртөө дурсгал болгон авч үлдэж болно. Хүүхэд бүрийн бүтээлийн зургийг авч үлдэнэ.  

 

ӨРТӨӨ 3.10: БИ ЮУ ОЛЖ МЭДЭВ? 

АГУУЛГА: Хүүхдүүдэд ой гэгч амьдрах орчинтой өөрөө илүү ойр танилцаж, өөрөө судалж, 

өөрөө сонирхох боломж олгох, танин мэдэхүйн өртөө 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ойн зах хэсгээс эхлэн зуслан руу буцах чиглэлийн 

хуурай хээр хэсэгт 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  



- Утас, зургийн аппарат 

- Тэмдэглэлийн дэвтэр, үзэг харандаа 

- Түүсэн ургамлаа авч явах зүйлс  

АРГАЧЛАЛ: Ой доторх өртөөнүүдээр аялж дууссаны дараа ойгоос гарахын өмнө энэ өртөөг 

эхлүүлнэ. Хүүхдүүдэд эндээс эхлээд ойгоос гарч, зуслан руу буцах замдаа өөрийн хүссэн 

ургамал, амьтнаа судалж, ажиглаж, сонин содон зүйлс, ургамал, шавж зэргийн зургийг нь 

авч, тэмдэглэл хөтөлж, хүсвэл ургамлын дээж авч болохыг хэлнэ. Энэ өртөөнөөс өөрөө олж 

авсан мэдээллээ орой найзууддаа танилцуулахыг сануулна.  

 

4 ДЭХ ӨДӨР  

“ХАНГАЛ НУУРЫН АЯЛАЛ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Хангал нуурын аялал” өдрийн зорилго нь хүүхдүүд ус намгархаг орчинтой танилцан 8 

өртөөгөөр аялж, усан орчны онцлог, ач холбогдол болон Хангал нуурын шувууд, ургамлын 

тухай мэдлэгээ тэлж, нуур хэмээх амьдрах орчинд амьтан, ургамал хэрхэн зохилдон 

амьдардаг тухай танин мэдэхүйн мэдлэгээ тэлэхэд оршино.   

 

ӨРТӨӨ 4.1: ХОЁР ЭРДЭНЭ 

АГУУЛГА: Усны үнэ цэнийг мэдрүүлэх хөгжөөнт тоглоом 

ХУГАЦАА: 15 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Зуслангаас хөдлөхийн өмнө  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Олон оосор бүхий хувин 

- 5 литр ус 

- Хувинд хийх чулуу 

- Ус тосож авах сав 

АРГАЧЛАЛ: Хувинд ус болон чулуу хийгээд хүүхдүүдийг энэхүү хоёр эрдэнийг асгалгүй, 

унагалгүй суванд юүлэхийг хүснэ. Энэ тоглоомоор дамжуулж усны үнэ цэнийг ойлгуулахаас 

гадна тоглож буй хүүхдүүдийг хамт олонч, бие биенээ сонсдог, асуудлыг хамтарч шийддэг 

болгоход сургахыг зорьдог. 



 

ӨРТӨӨ 4.2: УС, НАМГАРХАГ ГАЗАР 

АГУУЛГА: Ус, намгийн экосистемийн онцлог, ач холбогдлын талаар ярьж, энэ гол хаанаас 

эх авч нуур луу цутгаж буйг тайлбарлана. Мөн гол доторх зүйлсийг ажиглуулж, голоос усны 

болон сээр нуруугүй амьтны дээж авхуулна. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Голын торлоггүй задгай хэсэгт  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Гол доторх зүйлсийг тодруулж харах хэрэгсэл 

- Голын уснаас болон сээр нуруугүй амьтны дээж авах хэрэгсэл  

АРГАЧЛАЛ: Ус, намгийн экосистемийн онцлог, ач холбогдлын талаар ярина. Ингэхдээ 

нуурын эх авсан гол, голын дагуух торлог, ойр харагдах намаг зэрэг нь ургамал, амьтанд 

маш өвөрмөц амьдрах орчин болдог тухай таниулна. Энэ гол хаанаас эх авч нуур луу цутгаж 

буйг тайлбарлана. Мөн гол доторх зүйлсийг ажиглуулж, голоос усны болон сээр нуруугүй 

амьтны дээж авхуулна. 

Гол горхи өндөрлөг газраас эх авч газрын уруу урсах ба түүнд өөр газраас нийлж цутгасан 

бусад гол, горхины ус, орсон хур тунадас, цас мөсний хайлсан ус, газрын хөрсөнд шингэсэн 

ус зэрэг хуримтлагдсаар голын сав газрыг бүрдүүлдэг. Голын сав газрын цэвдэгт хөрс болон 

намаг нь маш чухал орчин юм. Намагт ус их агуулагддаг ба тэр хэмжээгээр ууршилт их 

явагдаж агаарт чийг болон дэгддэг. Энэ нь эргээд бороо хур болон бууна.   

Намаг байхгүй голын татамд олон төрлийн мод бүхий ой ургасан байдаг. Үүнийг татмын ой 

гэдэг. Голын татмын ойд улиас, бургас, хус, жимс жимсгэний мод зэрэг ургамал зонхилно. 

Голын татамд маш олон зүйлийн шувуу, амьтад амьдардаг. Тийм ч учраас татмын ой маш 

чухал амьдрах орчин болно. Татмын ой усны урсцыг тэтгэж, усыг тогтоон барьж, голын усны 

түвшин хэвийн хэмжээнд байхад нөлөөлнө. Мөн хөрсний элэгдлийг хязгаарлахад чухал 

үүрэгтэй. Модны үндэс хөрсийг сийрэгжүүлж, бусад ургамал ургах нөхцөлийг дэмжиж 

байдаг. Татмын ой хатвал, голын усны түвшин багасна.  

 

ӨРТӨӨ 4.3: ШУМУУЛ, МЭЛХИЙ, ШУВУУ 

АГУУЛГА: Энэхүү танин мэдэхүйн тоглоомоор дамжуулан амьд организмууд нэг нэгээсээ 

хамааралтай оршдог, нэг нь нэгийнхээ хоол болж, мөн нэг нь нэгийнхээ тоо толгойг 

зохицуулж амьдардаг ба аль нэг зүйл нь уствал, эсвэл аль нэг зүйл нь хэт ихэсч, иддэг 

хоолоо дуусгавал эргээд өөрсдөө оршин тогтнох боломжгүй болно гэсэн санааг ойлгуулна. 

ХУГАЦАА: 15 минут 



БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Нуур руу явах зам дахь задгай талбайд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Шумуул, мэлхий, шувууны зургийг ламинатордсон байх  

АРГАЧЛАЛ: Тоглоомын дүрмийг тайлбарлана. Шувуу нь мэлхийгээ, мэлхий нь шумуулаа 

иддэг бол шумуул нь шувууныхаа цусаар хооллодог. Өөрөөр хэлбэл, энэ гурав нэг нэгээрээ 

хооллодог, нэг нэгээсээ хамааралтай. Оролцогчид хоёр бүлэг болоод бүлэг дотроо энэ 

гурвын аль амьтан нь болохоо ярилцана. Шувуу болбол далавчаа дэвэх, мэлхий болбол 

мөрөө хөдөлгөн гуагалах, шумуул болбол долоовор хуруугаа урагш заан дүнгэнэх чимээ 

гаргаж, ямар амьтан болсноо нөгөө багтаа ойлгуулах ёстой. Ямар амьтан болохоо багаараа 

тохирсны дараа урд ураасаа харан эгнэн зогсоод багшийг дохио өгөнгүүт хөдөлгөөнөө зэрэг 

хийнэ. Нэгдүгээр баг шувуу болсон байхад хоёрдугаар баг мэлхий болсон бол нэгдүгээр 

багийнхан нь хоёрдугаар багынхныгаа хөөж барьж авна. Хаа хүртэл хөөхийг урьдчилан 

тэмдэглэсэн байна. Барьж авсан хүнээ өөрийн багт оруулна. Энэ мэтээр аль нэг баг хүнгүй 

болтол тоглоно. Тоглоомонд аль нэг баг хожсон ч энэ бол жинхэнэ хожил биш, учир нь тэд 

одоо идэх хоолгүй болсон гэсэн санааг өгнө. Үүгээр дамжуулан байгаль дээрх бүх амьд 

биет нэг нэгээс хамааралтай, нэг нь нэгийнхээ хоол болж, нэг нь нэгийнхээ тоо толгойг 

зохицуулах ч нэгэнгүйгээрээ нөгөөх нь оршин тогтнох боломжгүй гэсэн санааг ойлгуулна.  

 

ӨРТӨӨ 4.4: ХОШУУ ЮУ ӨГҮҮЛНЭ ВЭ? 

АГУУЛГА: Усны болон эргийн шувуудын хошууны хэлбэрийг ажиглуулж, хошууны хэлбэр нь 

тухайн шувууны хоол тэжээл болон түүнийг олж идэхэд зохилдсон байдгийг таниулна.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Нуурын дэргэд  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Дуран 

АРГАЧЛАЛ: Усны болон эргийн шувуудын хошууны хэлбэрийг ажиглуулна. Энэ шувууны 

хошууд бидний мэдэх хоол ундны ямар хэрэгсэлтэй адилхан санагдаж байна? Энэхүү янз 



бүрийн хэлбэрийн хошууны хэлбэр нь юутай хамаатай 

бол? Усан дотор ихэнх цагаа өнгөрөөдөг шувуудын 

хошуу ямар хэлбэртэй байна вэ? Голдуу хавтгай 

хэлбэртэй байна, жишээ нь ангир, нугас, халбаган 

хошуут. Тэгвэл эрэг орчмоор нь байгаа шувуудынх 

ямар байна? Шовх, савх шиг байна. Жишээ нь, эргийн 

хараалж. Тэгвэл махчин шувуудын хошуу ихэвчлэн 

ямар байдаг билээ? Махир, хүчирхэг, жишээ нь, усны 

цагаан бүргэдийн хошуу. Гэтэл бахь шиг хэлбэртэй 

хошуутай шувуу бас байдаг тийм үү, голдуу ургамлын 

хатуу үр жимсээр хооллодог тул түүнийгээ бяцалж 

идэхийн тулд. Тэгэхээр шувуудын хошуу өөр өөр 

байгаа нь, идэх хоолны онцлогтой нь холбоотой байх 

нь. Усан орчинд ихэнх цагаа өнгөрөөдөг усны шувууд, нугас, галуу зэрэг хөвөгч амьтдыг 

хутгаж авах, усны ургамлыг хошуугаараа ороож зулгааж авахад тохиромжтой хавтгай 

хошуутай байна, халбага шиг. Харин эрэг орчмын шувуудын хошуу ихэвчлэн зүү шиг, савх 

шиг шовх, урт нарийн байгааг анзаарсан байх. Сээр нуруугүй амьтан, шавжийг хатгаж 

идэхийн тулд ийм хошуутай болж. Махчин шувуу махир хошуугаараа амьтны арьс үс, мах 

ясыг тасчиж иддэг учраас тийм хошуутай. Харин ургамлын хатуу үрээр хооллдог шувууд 

бахим, хүчирхэг, бахь шиг хошуутай болсон байдаг. Хошууны тухай ийнхүү ярьсны дараа 

усны болон эргийн шувуудын хооллолтын тухай ярина. Хун жишээ нь юугаар хооллодог вэ? 

Хоолоо усны аль хэсгээс олж авдаг вэ? Ангир, нугас, галуу юу иддэг вэ гэх мэт. Усан орчинд 

замаг, усны ургамал, загас, шавж, хавч, зөөлөн биетэн, хануур хорхой, өргөст хорхой зэрэг 

төрөл бүрийн бүлгийн амьд биет амьдардаг. 

   

ӨРТӨӨ 4.5: ХАНГАЛ НУУРЫН ШУВУУД 

АГУУЛГА: Хангал нуурын шувуудтай танилцаж, аль болох олон янзын шувуу олж харахыг 

хичээнэ. Нугас, галуу хоёрыг ялгаж сурна. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Нуурын дэргэд, боломжтой бол нуурын дээгүүр завиар 

явж ажиглалт хийх 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Нуурын нэг эргээс нөгөөд очих, нууран дундуур явах завь, дагалдах хамгаалах 

хэрэгсэл 



- Дуран 

АРГАЧЛАЛ: Монгол оронд бүртгэгдсэн 513 зүйл шувууны ... нь буюу ...% нь нүүдлийн, усны 

шувууд байна. Минай Хангал нууранд ... зүйлийн шувуу бий. Нууранд хавар хамгийн түрүүн 

... шувуу ... нутгаас ирдэг. .... шувууд энэ нууранд өндөглөж зусаад намар ... сард орчимд 

дулаан орон руугаа буцна. Манай нуурын шувууд ... тивийн ... улсын нутагт очиж өвлийг 

өнгөрөөдөг. ... гэх мэт шувууд нүүдлийнхээ үед буюу ... саруудад манай нуураар дайран 

өнгөрнө. Яг одоо энэ нууранд ... орчим зүйлийн шувуу байна. Та нарын мэддэг шувуу 

харагдана уу? Хун байна, ангир байна гэх мэтчилэн тухайн үед байгаа, хүүхдүүдийн сайн 

таних шувуунаас эхлэн нэрлэнэ. Ямар нэг нугас юм уу галуу олж харсан хүүхэд байна уу 

асууна. Манай улсад хээрийн галуу, бор галуу, буурал галуу, хошуу галуу гэх мэт ... зүйл 

галуу, зэрлэг нугас, бор нугас, гэзэгт нугас, халбага нугас зэрэг ... зүйл нугас бий. Шувуу 

сайн мэддэггүй хүнд нугасны төрлийн доторх эдгээр зүйлүүд болон галууны тэр олон 

зүйлийг хооронд нь ялгах амаргүй. Дээр нь, ихэнх шувууны эр нь нэг өөр, эм нь нэг өөр 

зүстэй байдаг. Бас дэгдээхэй болон насанд хүрсэн үедээ өнгө нь өөр болох нь элбэг тул 

туршлагагүй хүнд ялгаж танихад амаргүй. Гэвч бүгдээрээ нугас гэдэг шувууны төрлийг галуу 

гэдэг төрлөөс нь ялгаж сурахыг оролдъё. Тухайлбал тэнд нугас байна, харин тэнд галуу 

байна. Ялгаа байна уу? Ажиглалт хийлгэж харьцуулуулж үзсэний дараа галуу, нугас хоёрын 

ялгагдах гол ялгааг хэлж өгнө. Мөн усны шувуудын хөлийн хуруунууд хоорондоо сэлэгч 

хальс буюу сэлэгч сарьсаар холбогдсон байдаг тул сэлэхэд амархан болсон, харьцангуй 

жижиг биетэй шувууд шууд нисдэг бол том биетэй нь хүчээ авч байж нисдэг зэрэг 

мэдээллийг өгч хүүхдүүдээр өөрсдөөр нь ажиглалт хийлгэнэ. Хүүхдүүдэд хугацаа өгч аль 

болох олон янзын шувуу ажиглах боломж олгоно. 

 

ӨРТӨӨ 4.6: ХАНГАЛ НУУРЫН УРГАМАЛ (ЗАВИН АЯЛАЛ) 

АГУУЛГА: Нууранд болон нуурын орчим усан орчинд зохилдсон олон зүйлийн ургамал 

ургадаг. Хангал нуур болон нуурын орчмын элбэг тархалттай 5 зүйл ургамалтай танилцах 

ба усан орчинд ургадаг ургамлын онцлог, зохилдолгоотой танилцана.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Нуурын дээгүүр завиар явж ажиглалт хийх 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Нуурын нэг эргээс нөгөөд очих, нууран дундуур явах завь, дагалдах хамгаалах 

хэрэгсэл 

- Дуран 



АРГАЧЛАЛ: Хангал нууранд хамгийн элбэг ургадаг усны ургамал болох өмнөдийн 

шагшуурга, усан тарнагана хоёртой танилцуулна. Эдгээр ургамал амьтдын хоол тэжээл 

болохоос гадна үүрлэх, өндгөө гаргах, нуугдах, хоргодох орон байр болдог. Тэрчлэн нуурын 

эргээр ургадаг ширэг улалж, намгийн дүндэггарав зэрэг ургамалтай танилцуулна. Усан 

дотор мөн төрөл бүрийн замаг их байдаг. Замгийг доод ургамал гэж нэрлэж заншсан ч, 

сүүлийн үед эгэл биетэнд хамруулах болсон. Нуурын эргийн бүсүүдэд болон чөлөөт усны 

бүсэд дараах ургамлын төлөөлөгчтэй таарах боломжтой. Үүнд: 

Намагт ойн бүсэд:  

Нүргэс, бургас, улалж, цахилдаг, тэрэм, бальви 

Зэгс шагшуургын бүсэд: Нишингэ, ужирс, гол өвс, зэгс, сумалж, усан түрүү 

Хөвөгч навчны бүсэд: Бөлбөө, саахуу цэцэг, хөвдөг усан хөрш, газар усны тарна 

Умбагч навчны бүсэд: Буржгар усан хөрш, түмэн навчит, үелээ 

Гүнийн замгийн бүсэд: Ногоон замаг, цахиур замаг 

Чөлөөт усны бүсэд: Хөвөгч ургамал, замаг 

Дээрх ургамлуудаас тухайн үед ургасантай нь танилцуулах. Ихэнх усны ургамлын үндэс 

сул хөгжсөн байдаг. Учир нь, усны ургамлын үндэс ургамлыг газарт бэхлэхээс өөр үүрэггүй. 

Гэтэл ердийн ургамлын үндэс ургамлыг хөрсөнд бэхлэхээс гадна ус, усанд ууссан эрдэс 

бодисыг татаж авах үүрэгтэй. Энэ үүргийг усны ургамалд навч нь гүйцэтгэнэ. Усны 

ургамлын усны гадаргуу дээрх навч нь ихэвчлэн том, далбагар, хөвөхөд тохиромжтой 

хавтгай хэлбэртэй байдаг. Харин усан доорх навчис нь жижиг, өдлөг байдаг нь урсгал усыг 

сөрөх хүчийг бууруулж, навчийг гэмтэхээс хамгаалж буй зохилдолгоо юм.  

 

ӨРТӨӨ 4.7: НУУРЫН АМЬДРАЛ (ЗАВИН АЯЛАЛ) 

АГУУЛГА: Нуур нь бусад усан сангийн адил тодорхой бүсүүдэд (зэгс шагшуургын бүс, 

хөвөгч навчны бүс гэх мэт) хуваагдсан байх ба нуурын орчны нөхцөл байдал (усны гүн, 

температур, гэрлийн эрчим) харилцан адилгүй байдгаас шалтгаалж бүс болгонд нь 

организмын тусгай бүлгэмдэл амьдардаг болох тухай таниулна. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Нуурын дээгүүр завиар явж ажиглалт хийх 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Нуурын нэг эргээс нөгөөд очих, нууран дундуур явах завь, дагалдах хамгаалах 

хэрэгсэл 

- Нуураас усны болон амьтдын дээж авах хэрэгсэл 

- Дуран 



АРГАЧЛАЛ: Нуур нь, эргийнхээ нэг захаас нөгөө зах хүртлээ болон дээрээс доош чиглэлд 

хэд хэдэн бүсчлэлтэй байх ба амьдрах орчны эдгээр бүсчлэлтэй холбоотойгоор бүс бүрд 

өөрийн гэсэн өвөрмөц оршин суугчтай байдаг. Энэхүү бүсчлэлийг эргийн ба чөлөөт ус гэсэн 

үндсэн хэсэгт хувааж үзэж болно. Эргийн бүс нуурын захаас эхлэн гүн тийш зэгс 

шагшуургын бүс, хөвөгч навчны бүс, умбагч навчны бүс, гүний замгийн бүс гэсэн бүсүүдтэй. 

Чөлөөт усны хэсэг нь дээрээс доош гэрэл нэвтрэх бүс, гэрэл нэвтрэхгүй бүс гэсэн бүсүүдтэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүс тус бүрд амьдардаг организмуудын жишээ: 

Зэгс шагшуургын бүсэд: Дэглий, гэзэгт шумбуур, жийгээ цох, бор бах, эмгэн хумс, 

охилбялзуухай, усны бух шувуу 

Хөвөгч навчны бүсэд: Намгийн хясаа, соно, голын хавч, эмгэн хумс, усны бух шувуу, 

жараахай, хажилгат ханчир, халзан түнжүүр 

Умбагч навчны бүсэд:  

Эмгэн хумс, хануур хорхой, өргөст хорхой, планари, усч цохууд, хажилгат ханчир, гэзэгт 

шумбуур, шавжийн авгалдай 

Чөлөөт усны бүсэд: Нугасны зүйлүүд, хун, шавжийн зүйлүүд, шавжийн авгалдай, хөвөгч 

амьтан, загаснууд 

Нэг зүйлийн амьтад мөн өөр өөр амьдрах орчинд суурьшин амьдарч болно. Тухайлбал, 

улаан нүдэн, булуу цагаан зэрэг зарим зүйл загас эргийн ойролцоо, зэгс шагшуургын бүсэд 

түрсээ шахах бөгөөд жараахай нь ихэвчлэн хөвөгч навчны бүсэд амьдардаг. Харин бэлгэ 

гүйцсэн загаснууд чөлөөт усны бүсэд сүрэглэн амьдарна.      

Энэ өртөөгөөр аялах зуураа нуурнаас усны болон амьтан, ургамлын дээж авна. 

 



ӨРТӨӨ 4.8: ЭНЭ ЯМАР ШУВУУ ВЭ? 

АГУУЛГА: Өнөөдөр нуурнаас харсан шувуудаа ямар шувуу болохыг нь олж мэдэх, маргааш 

торлогоос ямар шувуу олж харах магадлалтайгаа мэдэх зорилгоор Хангал нуурын 

шувуудын тухай мэдээ материал, зураг зэрэгтэй танилцана.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Хангал нуурын шувуудын тухай мэдээ материал, зураг 

- Шувуу торорхойлох бичиг 

- Шувууны зургийн цомог 

- Шувуу барих зориулалтын тор 

АРГАЧЛАЛ: Өнөөдөр нуурнаас харсан шувуудаа ямар шувуу болохыг нь олж мэдэх, 

маргааш торлогоос ямар шувуу олж харах магадлалтайг мэдэх зорилгоор Хангал нуурын 

шувуудын тухай мэдээ материал, шувуу тодорхойлох бичиг, ном гарын авлага зэргийг 

судалж танилцана. Орой суурингийн ойролцоох торлогт шувууны тор татаж орхино. 

 

5 ДАХЬ ӨДӨР  

“ТУРШИЛТ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Туршилт” өдрийн зорилго нь хүүхдүүдээр судалгааны орчин үеийн болон уламжлалт 

аргуудыг ашиглан хээрийн судалгаа, лабораторийн энгийн туршилтуудыг өөрсдөөр нь 

хийлгэж үзэхэд оршино. Залуу судлаачид энэ өдөр нийт 8 өртөөгөөр аялах ба мөн байгаль 

орчноо хамгаалахад тустай бодит үйлдлүүдээс суралцана.  

 

ӨРТӨӨ 5.1: ШУВУУ БАРЬЖ ҮЗЭХ 

АГУУЛГА: Хүнд баригдах бүү хэл бараг харагддаггүй хээрийн шувуудыг гартаа барьж үзэж 

боломж олгох 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурингийн ойролцоох торлогт, шувуу баригдах 

магадлал ихтэй газар. Торлогоос баригдах магадлалтай шувуудын жагсаалттай урьдчилан 

танилцсан байвал сайн. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Хүүхдүүд утас, зургийн аппараттай байх 

- Шувуу тодорхойлох бичиг, Хангал нуурын шувуудын зураг материалыг авч явах 



АРГАЧЛАЛ: Өглөө эрт босож, өмнө оройн тавьсан торонд баригдсан шувуудыг очиж үзнэ. 

Баригдсан шувуудыг торноос эвтэйхэн салгаж, гартаа барьж өнгө зүс, том, жижиг, өд сөд, 

хошуу ам, далавч сүүл зэргийг нь сайтар ажиглана. Ямар шувуу болохыг нь тодорхойлохыг 

хичээнэ. Зургийг нь аваад, шувууг гэмтээлгүй зохих журмаар буцааж тавина. 

  

 

 

 

 

 

 

ӨРТӨӨ 5.2: ШУВУУНЫ НҮҮДЛИЙГ ХЭРХЭН ХЯНАДАГ ВЭ? 

АГУУЛГА: Шувуу бөгжлөх болон дохио дамжуулагч суулгах арга, зорилготой танилцах, 

үүгээр шувуудын нүүдлийг хянаж болдог тухай мэдэж авах. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Шувуу бөгжлөх, дохио дамжуулагч суулгах зэргээр шувууны нүүдлийг хянадаг тухай 

танилцуулга презентейшн 

- Монгол орны нүүдлийн замуудын тухай товч мэдээлэл 

АРГАЧЛАЛ: Монголын шувуу судлаачдын ажлын сонирхолтой үр дүнд тулгуурлан шувуу 

бөгжлөх болон дохио дамжуулагч суулгах арга, энэ ажлын зорилгыг танилцуулах. 

Тухайлбал, Хэнтий аймгийн Биндэр суманд байрладаг Хурхын шувуу бөгжлөлийн суурин 

ICARUS хэмээх амьтдын шилжилт хөдөлгөөнийг сансраас судлах шинэ технологийг 

ашиглан 2021 оны зун ICARUS дамжуулагчийг эгэл хөхөөнд зүүжээ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэтэл энэхүү дохио дамжуулагчаар нүүдлийг нь дагаж буй зарим хөхөө 10 сарын эхээр 

Энэтхэгийн хойд хэсэгт хүрсэн байжээ. Монголын ой хөвчид зун ирснийг зарлагч манай 

хөхөө ийнхүү Африк тивд очиж өвөлждөг ажээ... гэх мэтчилэнгээр шувуу бөгжлөх, дохио 

зүүх аргын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулна. 

Дараа нь дэлхийн болон Монголын нүүдлийн замын тухай товч мэдээлэл өгнө.  

Шувууд нүүхдээ хаа дуртай газраараа явж, хаа ч хамаагүй хүрдэггүй. Өөр өөрийн гэсэн 

тодорхой замаар нүүдэг. Дэлхий дээр шувууны нүүдлийн 8 том зам байдаг.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Энэ 8 том замаас Монгол орноор Зүүн Ази-Австралийн, Төв Ази-Энэтхэгийн, Баруун Ази-

Африкийн, Газар дундад-Хар тэнгисийн гэсэн 4 их зам дайран өнгөрдөг. Эдгээрийн Зүүн 

Ази-Австралийн, Төв Ази-Энэтхэгийн гэсэн хоёр замаар Монгол орны шувуудын дийлэнх 

дамжин нүүдэг.    

 

ӨРТӨӨ 5.3: КАМЕРЫН СУДАЛГАА 

АГУУЛГА: Том хөхтөн амьтныг судлахад ашигладаг камерын судалгааны аргыг танилцуулж, 

энэ нутагт хийгдсэн камерын судалгааны бичлэгээс үзүүлнэ.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Судалгааны камер 

- Камерын сонирхолтой бичлэгүүд 

АРГАЧЛАЛ: Төм хөхтний камерын судалгаагаар чухам юуг, хэрхэн судалдаг тухай 

танилцуулж, энэ судалгааны аргын давуу тал, тохиолддог бэрхшээл, энэ аргаар олж авсан 

судалгааны үр дүнгээс танилцуулна. Камерын сонирхолтой бичлэгээс үзүүлнэ (баавгай, 

зэрлэг гахай, хандгай гэх мэт амьтны).  

 

 

 

 

 

 



ӨРТӨӨ 5.4: ДРОНОН АЯЛАЛ 

АГУУЛГА: Биологичид дроныг судалгаандаа хэрхэн ашигладаг тухай танилцуулна. Өөрсдөө 

дрон нисгэж үзэх боломж олгоно. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Дрон 

- Дроноор хийсэн Хангал нуур орчмын бичлэг 

АРГАЧЛАЛ: Дроныг биологи, экологийн судалгаанд ашиглаж буй тухай танилцуулаад 

Хангал нуур орчмын байгалийн дронын бичлэгүүдээс үзүүлж байгаль-газарзүйн ерөнхий 

тогтоцтой танилцуулна. Хүүхдүүдэд дрон нисгэж үзэх, өөрийн хийсэн бичлэгийг хадгалж авч 

үлдэх боломж олгоно.  

 

ӨРТӨӨ 5.5: УСНЫ ЛАБОРАТОРИ 

АГУУЛГА: Гол, нуураас авчирсан усны дээжид усны чанарын судалгаа хийж үзэх, усны сээр 

нуруугүй амьтан, замаг зэргийг бинокуляраар харах 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Сурагчийн мини лаборатори 

- Гол, нуураас авчирсан усны дээж, усны сээр нуруугүй амьтан, замгийн дээж 

- Бинокуляр  

- Сээр нуруугүй амьтан таних бичиг, гарын авлага 

  

 

 

 

 

 

 

АРГАЧЛАЛ: Гол, нуураас авчирсан усны дээжинд сурагчийн мини лаборатори ашиглан 

усны чанарын судалгаа хийж үзэх, усны химийн шинж чанарыг тодорхойлж харьцуулалт 

хийх, усны сээр нуруугүй амьтан, замаг зэргийг бинокуляраар харах, ажиглах  

 



ӨРТӨӨ 5.6: КОМПОСТ 

АГУУЛГА: Ургамал ногооны хаягдал, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний үлдэгдлийг хаялгүй 

компост хийж, үржил шимтэй хөрс гарган авах буюу хогийг баялаг болгоход суралцана.   

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд, компостын цэг дээр 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Гадаа байдаг компостын цэг 

- Дотор компост хийх хөрс, компостод орох ургамал, ногооны хаягдал 

АРГАЧЛАЛ: Зуслангийн орчимд хүнсний ногооны үлдэгдэл, ургамлын хогийг цуглуулж 

хийсэн компосттой хүүхдүүдийг танилцуулж, гадаа орчинд компост хийх аргаас ярьж өгнө. 

Компостод юу орох тохиромжтой бөгөөд тохиромжгүйг хэлж өгч, ямар материал, жишээ нь, 

төмсний хальс хэд хоноод задарч шингэж байгаа тухай мэдээлэл өгнө. Танхимд эргэн орж, 

бэлдсэн материалыг ашиглан дотор орчинд зориулсан компост хийнэ. Зуслангаас яван 

явтлаа компост руугаа материал нэмж, арчилж байхыг хүүхдүүдэд уриална.   

 

ӨРТӨӨ 5.7: МОД ТАРЬЯ 

АГУУЛГА: Хүүхдүүдэд бие даан мод тарьж үзэх боломж олгоно. Хүүхдүүд тарьсан модоо 

яван явтлаа өөрөө арчилна. 

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Мод үржүүлгийн талбайд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Үрээр тарьсан, шилжүүлэн суулгах болсон тарьц 

- Мод тарихад шаардагдах багаж хэрэгсэл, ус 

- Мод тарих, арчлах зааварчилгаа 

АРГАЧЛАЛ: Модны тарьцын талбайгаас хүүхдүүдтэй хамт бэлэн болсон тарьцыг ухаж авна. 

Үржүүлгийн талбайд буюу суулгацын талбайд тухайн модонд зориулсан нүх бэлдсэн байна. 

Хүүхдүүдэд тарьцыг хэрхэн шилжүүлэн суулгах тухай зааварчилгаа өгч, өөрөө нэг мод 

тарьж үзүүлнэ. Багшийн зааврын дагуу хүүхэд бүр нэг тарьц шилжүүлэн суулгана. Арчлах 

зааврын дагуу хүүхдүүд зуслангаас явах хүртлээ модоо арчилж байна.    

 

ӨРТӨӨ 5.8: ГЭРЛЭН УРХИ 

АГУУЛГА: Шавж судлах аргын нэг болох гэрлээр урхидаж барих аргыг туршиж үзнэ.  

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Гадаа, харанхуйд 



ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Ердийн гэрэл гаргах хэрэгсэл 

- Утас, зургийн аппарат 

- Гэрлэн урхи 

АРГАЧЛАЛ: Шавж судлах аргын нэг болох гэрлээр урхидаж барих аргыг туршиж үзнэ. Үүний 

тулд харанхуй болсон үед гадаа ердийн гэрэл асааж цугласан шавжийг ажиглах, мөн 

зориулалтын гэрлэн урхи тавьж баригдсан шавжийг ажиглах маягаар шавжийн олон янз 

байдал, судлах аргуудын нэгтэй танилцана. 

 

6 ДАХЬ ӨДӨР 

“АДАЛ ЯВДАЛТ АЯЛАЛ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Адал явдалт аялал” өдрийн зорилго нь ямар ч тог цахилгаан хэрэглэхгүйгээр байгаль 

дэлхийтэйгээ зохицон амьдарч ирсэн монголчуудын ахуй амьдралаас хүүхдүүдэд зааж 

сургах, зэрлэг байгаль дунд аюулгүй байдлаа хангаж, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах наад 

захын аргад сургахад оршино. Адал явдалт аяллын өдөр хүүхдүүд замдаа 4 өртөөгөөр аялж 

явсаар Бэрээвэн хийдэд хүрэх ба хийдийн орчинтой танилцаж тэндээ майхан барьж 

хоноглоно. 

 

ӨРТӨӨ 6.1: МОНГОЛ СУУЦ “ГЭР” 

АГУУЛГА: Гэр сууринд очиж урьдчилан барьж орхисон монгол гэрүүдийг баг багаараа 

буулгаж, эргүүлэн барина.  

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурингаас холгүй зайд орших гэр сууринд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Барьж бэлдсэн монгол гэрүүд 

АРГАЧЛАЛ: Гэр сууринд очиж урьдчилан барьж орхисон монгол гэрүүдийг баг багаараа 

буулгаж, эргүүлэн барина. Энэ завсраа монгол гэрийн унь, тооно, хана, багана зэрэг модон  

хэрэгсэл, цагаан бүрээс, дээвэр, туурга, өрх зэрэг эсгий болон даавуун хэрэгслийн нэр, 

онцлог, үүрэгтэй биечлэн танилцана. Гэр барьсны дараа охид хөшгөө татаж, хөвгүүд газрын 

хэвгий, хотгор, гүдгэрийг харгалзан авдар сав, ор дэрээ эвж тэгш, зөв байрлуулна. Гэрээ 

хамгийн сайхан тааруулж, зөв цэмцгэр барьсан баг шагналтай. 

 



ӨРТӨӨ 6.2: ӨДРИЙН ХООЛОО ӨӨРӨӨ 

АГУУЛГА: Хүүхдүүд цай, хоолоо монгол аргаар болгож иднэ.  

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ойгоос мөчир түүх, ойр орчмоос аргал хомоол түүх 

боломжтой, гол, булгаас ус авах боломжтой газар  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Тогоо, хоол хийх сав хэрэгсэл, хоолны материал, ус 

- Гал асаах шүдэнз 

- Аргал түүх уут, мөчир боож, чирж ирэх уяа 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүдэд хоол хийх материалыг нь өгөөд өөрсдөө хоолоо болгож идэхийг 

хүснэ. Хүүхдүүд түлээ түлшээ хаанаас яаж олох, усаа хаанаас яаж авах, хэрхэн гал гаргах, 

гал дээрээ тогоогоо хэрхэн тавих зэрэг асуудлаа өөр хоорондоо ярьж шийдэж, ажлаа 

хуваарилан гүйцэтгэнэ. Ойгоос мөчир түүж ирэх, ойр орчмоос аргал хомоол түүж ирэх, ус 

авах боломж хайж, гол горхи, булаг олж усаа авах, тулгын 3 чулуу олж ирж галаа түлэх, гал 

асаах, тогоогоо зөв тавьж хоол цайгаа болгож идэх ажлыг хүүхдүүд өөрсдөө гүйцэтгэвэл 

сайн ба, багш алхам тутамд ажиглаж, зааж зөвлөж байна. Хоол хийхэд сав суулга нь 

хүрэлцэхгүй байх, зарим хүүхэд аяга таваггүй байх зэрэг бэрхшээл үүсвэл сайн, тэр бүхнийг 

яаж шийдэж буйг нь ажиглаж зөвлөгөө өгөх маягаар тусална. Хоолоо хийж идсэний дараа 

өнөөдөр тулгарсан асуудал бүрийг хэрхэн шийдэж, ямар эрсдэлийг урьдчилан харж, 

бэлтгэлтэй байх ёстой талаар зөвлөгөө өгч, хээр явахдаа байгалийн ямар материал, 

бололцоо нөөцийг ашиглан гал гаргаж, дулаацаж, хоолоо болгож идэх аргуудаас зааж өгнө. 

Мөн хоол хүнсний нөөцгүй болсон тохиолдолд хаанаас юуг, хэрхэн олж идэж, өл залгаж 

болох тухай зөвлөгөө өгнө. 

 

ӨРТӨӨ 6.3: БАЛДАН БЭРЭЭВЭН ХИЙД 

АГУУЛГА: Бэрээвэн хийдийн түүх, соёл, байгаль орчинтой танилцана.   

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Бэрээвэн хийдийн орчин  

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүдийг Бэрээвэн хийдийн түүх, соёл, байгаль орчинтой танилцуулан 2 

цагийн танилцах аялал хийнэ. 

 

ӨРТӨӨ 6.4: МЯНГАН ОДТОЙ ЗОЧИД БУУДАЛ 

АГУУЛГА: Хүүхдүүд отоглох газраа сонгож, майханд хээр хононо. Мөн зүг чигээ хэрхэн олох, 

юугаар баримжаалах, төөрсөн тохиолдолд хэрхэх тухай мэдээлэл авна. 



ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Бэрээвэн хийдийн ойролцоо модтой газар, эсвэл гэр 

сууринд 

АРГАЧЛАЛ: Энэ өдрийн аялал дууссаны дараа хүүхдүүд майхан барьж хоноглох 

тохиромжтой газар сонгон, майхнаа барьж отоглоно. Отоглох газрыг эхлээд хүүхдүүдээр 

өөрсдөөр нь сонгуулна. Сонгосон газар нь тохиромж муутай бол отоглох газар сонгоход юуг 

анхаарах ёстой талаар зөвлөнө (нуур, устай хэт ойр биш, ундны усны эх үүсвэртэй, тэгш 

газар гэх мэт). Хүүхдүүд өөр өөрийн майхнаа бариад оройн хоол хийхэд тусална. Хоолны 

дараа багш байгаль дунд хэрхэн аюулгүй амьдрах, зэрлэг амьтан, байгалийн гамшиг, 

эрсдэлээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах, зүг чигээ яаж олох, төөрсөн тохиолдолд ямар арга 

хэмжээ авах зэргийн талаар ярьж өгнө. Тэрчлэн, отоглох хоноглох газраа сонгох, дулаан 

хоноход юуг анхаарах, ер нь байгальд аялж явахдаа юу юуг зайлшгүй авч явах зэргийн 

талаар мэдээлэл өгж, зөвлөн ярилцана. Ойр орчмоос мод мөчир түүж ирнэ. Орой од 

түгэхээр галын наадам хийж, тэнгэрийн од ажиглаж дурандан, од эрхсийн талаар танин 

мэдэхүйн сонирхолтой мэдээлэл өгнө. 

 

7 ДАХЬ ӨДӨР  

“МОНГОЛ АХУЙ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

  

“Монгол ахуй” өдрийн зорилго нь байгаль дэхий болон монгол ахуйгаасаа холдсон 

хүүхдүүдэд монголын уламжлал, ахуй соёл, аж байдлаас танилцуулж, өөрөө хийж үзэх 

боломж олгоход оршино.   

 

ӨРТӨӨ 7.1: ЭРТЭЧ ХҮҮХЭД 

АГУУЛГА: Малчин айлын өглөөний ажилд туслах 

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурин орчмын малтай айлд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Малтай айл 

- Тохирсон хувцастай байх 

- Малын хашаа цэвэрлэх хэрэгсэл  

АРГАЧЛАЛ: Өглөө эртлэн босож хонь, ямаа, үнээ саахад туслах, хонь бэлчээх, үхэр туух, 

тугал туух, хот, хурганы хашаа, үнээ тугалын зэл цэвэрлэх 

 



ӨРТӨӨ 7.2: УЛАМЖЛАЛТ ЦАГААН ИДЭЭ 

АГУУЛГА: Сүү, цагаан идээ боловсруулах 

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурин орчмын малтай айлд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Сүү, тараг 

- Тарагны хөрөнгө 

- Ааруул хийх хэрэгсэл 

АРГАЧЛАЛ: Сүү хөөрүүлэх, тараг бүрэх, ааруул хийх зэрэг сүү, цагаан идээ боловсруулах 

ажлыг хүүхдүүдэд зааж хийлгэнэ. Ааруулаа ялаа шумуул, шувуунаас хамгаалж, гэр дээр 

хатаана. Тараг шүүх, аарц буцалгах, ээзгий буцалгах, шар сүү гаргаж авах, гүзээ, олгойд 

тос чихэх зэргийг яаж хийдгийг үзүүлэх боломж байвал сайн.  

 

ӨРТӨӨ 7.3: МОРЬТОН МОНГОЛ 

АГУУЛГА: Морьтой харьцах 

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурин орчмын малтай айлд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Морьд 

- Морины бүрэн хэрэгсэл 

- Сур илдэх, чөдөр, ногт зангидах, уурга хийх, малын ноос ноолуур боловсруулах, 

утас ээрэх, дээс томох зэрэгт хэрэглэгдэх зүйлс 

АРГАЧЛАЛ: Морь эмээллэх, чөдөрлөх, уяан дээр уях, аргамжих зэрэг үйлдлийг бие дааж 

хийж үзэх, морь унаж сурах. Морь малын хэрэгсэлтэй танилцах. Сур илдэх, чөдөр, ногт 

зангидах, уурга хийх, малын ноос ноолуур боловсруулах, утас ээрэх, дээс томох зэргийг 

хэрхэн яаж хийдэгтэй танилцах 

 

ӨРТӨӨ 7.4: ХӨДӨЛМӨРЧ МОНГОЛ ХҮҮХЭД 

АГУУЛГА: Монгол ахуйн өдөр тутмын ажлаас хийлцэх, өөрөө талх барьж, цөцгий цохиж 

сурах  

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурин орчим 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Үхэр тэрэг 



- Ус авчрах сав, сав бэхлэх уяа 

- Түлээ, хөрөө, сүх 

- Араг, савар 

- Талх барих, цөцгий цохих материал, хэрэгсэл 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүд үхэр тэрэг хөлөглөж голоос ус авчирна. Түлээ хөрөөдөж, хагалж 

хураана, зарим нь түлээн дээр сууж өгнө. Аргал түүж авчирч хураана. Талх барих, цөцгий 

цохих аргыг харж заалгаж, өөрөө хийж сурна. Өөрийн барьсан талх, цохьсон цөцгийгөө 

зуслангаас харихдаа гэр лүүгээ авч явна.  

 

8 ДАХЬ ӨДӨР  

“ДУРСАМЖ БА ДҮГНЭЛТ” ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

“Дурсамж ба дүгнэлт” өдрийн зорилго нь энэ зусланд ирснээр юу сурч мэдэж, харж, ойлгож 

авснаа найзуудтайгаа дүгнэн ярилцаж, олж авсан мэдлэг, туршлагадаа тулгуурлан энэ бүс 

нутагт тулгарч буй байгаль хамгааллын асуудлуудыг шийдэхэд өөрийн үзэл бодлоо 

илэрхийлэхэд оршино. Мөн өөрийн мэдлэг, туршлагаа хэрхэн зузаатгаснаа шалгаж үзнэ.     

 

ӨРТӨӨ 8.1: ДУРСАМЖИЙН ЦАГ 

АГУУЛГА: Хүүхдүүд энэ зусланд ирснээр юу юу харж үзэж, юу юу сурч авснаа ярилцаж, 

сэтгэгдлээ хуваалцах дурсамж уулзалт  

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Проектор, дэлгэц 

- Сэтгэгдлийн хуудас 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүд танхимд тойрч суугаад зусланд өнгөрүүлсэн өдрүүдийнхээ тухай, юу 

сурсан, юу мэдэж ойлгож авсан, яаж өөрчлөгдсөн, юу чаддаг болсон, юмыг, тэр тусмаа 

байгаль болон түүх, соёлоо ямар өнцгөөс, хэрхэн хардаг болсон зэргийнхээ тухай чөлөөтэй 

ярилцана. Шинээр танилцсан найз нөхөд, хамт олныхоо тухай ч ярьж болно. Хүсвэл, 

урьдчилан бэлдсэн презентейшнээ үзүүлж ярьж болно. Дараа нь, сэтгэгдлийн хуудсан дээр 

сэтгэгдлээ бичиж, зурж үлдээх ба хүсвэл, тусгай цаасан дээр эссе бичиж өгч болно.  

 



ӨРТӨӨ 8.2: ХҮН БА БАЙГАЛЬ 

АГУУЛГА: Хашсан талбайтай танилцан, хүн, малын байгальд үзүүлж буй нөлөөллийн тухай 

болон энэ бүс нутагт тулгарч буй байгаль орчны бусад асуудлын тухай мэдээлэл авна.  

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурин орчмын хашсан талбайд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Хашсан талбай (Хүн, малын нөлөө байхгүй тул байгалийн аясаар ургасан 

ургамалтай) 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүдийг хашсан талбайд аваачин талбай доторх болон гаднах ургамлын 

олон янз байдал, гарц, нягтшил зэргийг харьцуулуулна. Хүн, малын нөлөө байхгүй байсан 

сан бол эндхийн ургамал ийм байх байсныг дурдана. Тэрчлэн самар түүх, самар түүхдээ 

хуш модыг гэмтээх, ойн бусад амьтны амгалан тайван байдлыг алдагдуулах, хулгайн ан 

хийх, мод огтлох, мод бэлтгэх, санаатай, санамсаргүй түймэр тавих зэрэг байгаль орчны 

бодит асуудлууд оршсоор байгаа тухай тоо баримттай мэдээлэл өгнө.  

 

ӨРТӨӨ 8.3: БИД ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ ВЭ? 

АГУУЛГА: Хүүхдүүд байгаль орчин, монгол ахуй, соёл уламжлалаа танин мэдэж, суралцаж, 

сэргээн дэлгэрүүлэхийн тулд юу хийх ёстой талаар санал бодлоо уралдуулна.   

ХУГАЦАА: 2 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Проектор, дэлгэц 

- Баг бүрд тарааж өгөх самбарын цаас, самбарын үзэг 

АРГАЧЛАЛ: Хүүхдүүдийг байгаль орчин, монгол ахуй, соёл гэсэн 2 багт хуваан, тус тусын 

сэдвийн дор санаа бодлоо уралдуулан, тулгарч буй асуудал, шийдвэрлэх арга замыг 

ирэлхийлэх даалгавар өгнө. Багууд оюуны довтолгооны аргаар асуудлаа тодорхойлж, 

санал бодлоо уралдуулан хэлэлцээд, дүгнэлт, үр дүнгээ нэгтгэн самбарын цаасан дээр 

зурж, бичиж танилцуулна. 

  

ӨРТӨӨ 8.4: БИ ЮУ СУРАВ? 

АГУУЛГА: Хүүхдүүд зусланд ирснээр юу сурж, мэдэж авснаа шалгана.   

ХУГАЦАА: 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд онлайн тест авах 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  



- 60 асуулттай онлайн тестийн материал  

- Интернет сүлжээ 

АРГАЧЛАЛ: Эхний өдрийн “Би юу мэддэг вэ?” өртөөний тестийн материалаар дахин онлайн 

тест авна. Тестийн үр дүнг зуслангийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөрт мониторниг хийх 

зорилгоор багш өмнөх тесттэй харьцуулж үзнэ. 

ХОЁР. “ЦАГААН АРАЛ” БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ТҮҮХ, СОЁЛЫН АЯЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР 
 

“Цагаан арал” экологийн төвийн түүх, соёл, байгаль орчны танин мэдэхүйн хөтөлбөрүүдийн 

зарим хэсгийг суурин орчим, зарим хэсгийг тусгай маршрутын аяллын замд хэрэгжүүлнэ.  

 

СУУРИН БОЛОН АЯЛЛЫН ӨРТӨӨНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суурингийн хөтөлбөрүүдийг суурин орчмын үхсэн мод, хожуул, гол горхи гэх мэт байгалийн 

өөрийнх нь тогтцод тулгуурлаж явуулна. Зочдын ирсэн эхний орой од ажиглуулж, галын 

наадам, танилцах арга хэмжээ зохион байгуулна.  

 

СУУРИН ӨРТӨӨ 1.1: “ЦАГААН АРАЛ” ТАНИЛЦУУЛГА  

АГУУЛГА: Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг “Цагаан арал”-ын ерөнхий танилцуулга  

ХУГАЦАА: 1 цаг 

СУУРИН ӨРТӨӨ АЯЛЛЫН ӨРТӨӨ 

“Цагаан арал” танилцуулга  

 

“Бурхан Халдун уул” өртөө 

“Модны насжилт” өртөө “Байгаль, газарзүйн онцлог” өртөө 

 

“Гол, нуурын амьдрал” өртөө 

 

“Түүхийн жим” өртөө 

“Идэш тэжээлийн хэлхээ” өртөө 

 

“Ойн экосистемийн үйлчилгээ” өртөө 

  

Од ажиглах, галын наадам 

 

“Соёлын мөр” өртөө 

 “Байгаль хамгааллын үнэ цэн” өртөө 



БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Танхимд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Танилцуулга презентейшн 

- Газар нутгийн байдлыг харуулсан дроны бичлэг 

- Ховор, сонин амьтдын камерын бичлэг 

АРГАЧЛАЛ: Ерөнхий танилцуулгыг хийж, камер, дроны бичлэг үзүүлнэ. Аяллын 

хөтөлбөрийг танилцуулж, аюулгүй байдлын санамж өгнө.  

 

СУУРИН ӨРТӨӨ 1.2: МОДНЫ НАСЖИЛТ  

АГУУЛГА: Модны жилийн цагариг, үхсэн модны үүргийн тухай   

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурингийн баруун урд, голын эрэг орчмын үхсэн мод, 

хожуул бүхий хэсэгт 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Зарим хожуулын (өртөө явуулахад хамгийн тохиромжтой байрлалтай болон хамгийн 

бүдүүн, нийлж ургасан гэсэн 3 модны) оройг тэгшилж хөрөөдөж, зүлгэж лакдан, 

жилийн цагаригийг харах боломжтой болгосон байх. Модны насыг урьдчилан тоолж 

тогтоож, модон дээр нь тэмдэглэсэн байх. Бороо цас, нар гэрлээс хуванцар 

материалаар хамгаалсан байх 

- Шинэс, нарс, хуш, хус зэрэг модны, ойролцоогоор 10 см-ийн диаметртэй, зүлгэж 

өнгөлсөн еэвэнгүүд 

- Жилийн цагаригийн өрөмдлөг дээж 

АРГАЧЛАЛ: Жилийн цагаригийг нь тоолж болох модон дээр аваачаад дараах мэдээллийг 

өгнө. Үүнд: Мод жилд нэг л цагариг нэмдэг тул энэ цагаригийг нь тоолон модны насыг мэдэж 

болдог. Тухайлбал, энэ мод ... настай шинэс мод байна. Жилийн цагаригаас модны насыг 

мэдэхээс гадна цагариг өргөн байвал тухайн жил мод ургахад тааламжтай, хур тунадас 

элбэгтэй, дулаан сайхан жил байсан байна, харин нарийн бол хур бороо багатай, сайнгүй 

жил болсон байна гэх мэтээр тухайн жилийн уур амьсгалыг мэдэж болдог. Мөн тухайн 

модны амьдралыг мэдэж болно. Тухайлбал, энэ мод ... настай байхдаа түймэрт өртжээ. ... 

жилүүдэд энэ модны хувьд ургах орчных нь нөхцөл тааламжгүй, хэцүү жилүүд байсан 

байна, энэ мод ... онд төрөөд ... насалжээ гэх мэт. Цаашилбал, олон модноос дээж авсны 

үндсэн дээр тухайн мод ургаж буй ойн тухай мэдэж болдог. Тухайлбал энд байгаа моднууд 

...-... насны моднууд байгаа учир энэ ойг ерөнхийдөө ... настай ой гэдгийг мэдэж болж байна. 

Мөн, энэ ойд хэд хэдэн онуудад ойн түймэр гарч вэ, энэ ойн түймрийн давтамж сүүлийн 



жилүүдэд буюу хүн суурьшиж эхэлснээс хойш, эсвэл энэ газар нутгийг хамгаалалтад 

авснаас хойш яаж өөрчлөгдөж вэ гэх мэт олон чухал мэдээллийг олж болно.  

Үүний дараа эргэн тойронд байгаа моднуудын жилийн цагаригийг өөрсдөө сонирхож үзэх 

цаг өгнө. Модны еэвэнгүүдийг үзүүлж, мод бүрийн жилийн цагариг үүсгэх онцлогийн тухай 

ярина. Үргэлжлүүлээд, энд дандаа үхсэн мод, хожуулууд байна, эдний нас ойролцоогоор ... 

гэдгийг бид харлаа. Тэгвэл та бүхэн энэ моднуудын тухай ямар бодолтой байна вэ? Эдгээр 

мод энд байхын хэрэг байна уу? Нэгдүгээрт үхсэн, хэнд ч, юунд ч хэрэггүй, хоёрдугаарт, энэ 

орчны гоо үзэмжийг гутаагаад байгаа юм шиг санагдаж байна уу? Тэгвэл бид буруу бодож 

байна. Байгальд хэрэгцээгүй, илүүц зүйл гэж юу ч байхгүй, бүгд өөр өөрийн үүрэгтэй бөгөөд 

амьд организм үхсэн хойноо ч өөрийн гэсэн үүрэгтэй байдаг. Ойн амьдрал жамаараа 

явагдахад нялх залуу, эрүүл саруул, саглагар сайхан модноос гадна үхсэн модны ач 

холбогдол тун их. Үхсэн модон дээр амьд модныхоос ч илүү амьдрал байдаг гэж үздэг. Мод 

үхмэгц үйл олон шавж, мөөг, бактери түүгээр хооллож эхэлдэг. Өөрөр хэлбэл, үхсэн мод 

маш олон амьтны орон гэр, хоол нь болно. Мод ялзарч задарч дуусахдаа доорх орчноо шим 

тэжээлээр баяжуулж, үржил шимтэй хөрс болон газартаа шингэнэ. Үхсэн босоо модонд 

олон зүйл шувуу, жижиг хөхтөн амьтан үүрлэхийн зэрэгцээ төрөл бүрийн модны мөөг 

ургана. Жишээ нь, ойн эмч гэгдэх тоншуул шувуу мөөгийн нөлөөгөөр зөөлөрсөн модны 

хонгилд үүрээ гаргаж өндөглөх нь элбэг. Зөвхөн үхсэн, бүдүүн модонд өндгөө гаргадаг 

ховор цох байх жишээтэй. Холтосч цох зэрэг шавж модны хэсгээр хооллохын зэрэгцээ 

өндөг авгалдайгаа модон дотор гаргана. Авгалдайн явсан зам мөрөөр мөөгний үр агаараас 

мод руу орно. Мөөг ургах явцдаа модыг зөөллөж өмх үүсгэх тул тоншуул мэт модонд үүрээ 

засдаг шувуудад таатай нөхцөл үүсэж, мөөгтэй модыг сонгож өндөглөнө. Зарим улс орон 

ойг цэвэрлэх ёстой, хөгшин, муухай, өвчтэй модноос нь салгах ёстой гэсэн бодлого 

баримталж явсан нь алдаа байж, үхсэн модыг шүтэн амьдардаг ховор амьтад нь ч дагаад 

ховордсон байсныг хожуу ойлгож, ойгоо буцаад хэвийн, байгалийн төрхөөр нь болгох гэж 

хичээж байна.  

 

СУУРИН ӨРТӨӨ 1.3: ГОЛ, НУУРЫН АМЬДРАЛ  

АГУУЛГА: Гол, нуурууд тодорхой бүсчлэлтэй байдаг ба бүс бүрд нь тухайн орчин, нөхцөлд 

зохилдсон амьд ертөнц амьдардаг.  

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурингийн баруун хойно, голын эрэг орчмын горхи 

салаалж урссан хэсэгт 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  



- Усан дотор тод хардаг хиймэл дуран 

- Томруулагч шил 

АРГАЧЛАЛ: Гол, нуурууд тодорхой бүсүүдэд (зэгс шагшуургын бүс, хөвөгч навчны бүс гэх 

мэт) хуваагдсан байх ба усан сангийн орчны нөхцөл байдал (усны гүн, температур, гэрлийн 

эрчим, голын том жижиг, ёроолын элс, чулуу) харилцан адилгүй байдгаас шалтгаалж бүс 

болгонд нь өөр өр амьд биет хамтран амьдардаг. Тухайлбал, нуур эргийнхээ нэг захаас 

чөлөөт усны хэсэг буюу нуурынхаа гол хүртэл зэгс шагшуургын бүс, хөвөгч навчны бүс, 

умбагч навчны бүс, гүний замгийн бүс гэсэн бүсүүдтэй. Эргээс хол буюу төвийн хэсгийг 

чөлөөт усны хэсэг гэх ба энэ нь мөн дээрээс доош гэрэл нэвтрэх бүс, гэрэл нэвтрэхгүй бүс 

гэсэн бүсүүдтэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эргийн бүсэд нь янз бүрийн дэглий, гэзэгт шумбуур, халзан түнжүүр зэрэг шувуу, бах, эмгэн 

хумс, хясаа, голын хавч, эмгэн хумс, янз бүрийн шавж, шавжийн авгалдай зэрэг сээр 

нуруугүй амьтад, мөн загасны жараахай зэрэг байх бол чөлөөт усны бүсэд ихэвчлэн 

нугасны зүйлүүд, хун, шавж, шавжийн авгалдай, хөвөгч амьтад, загас зэрэг байна. Нэг 

зүйлийн амьтад мөн өөр өөр амьдрах орчинд суурьшин амьдрах нь элбэг. Тухайлбал, улаан 

нүдэн, булуу цагаан зэрэг зарим зүйл загас эргийн ойролцоо, зэгс шагшуургын бүсэд түрсээ 

шахдаг байхад жараахай нь ихэвчлэн хөвөгч навчны бүсэд амьдардаг. Харин бэлгэ гүйцсэн 

загаснууд чөлөөт усны бүсэд сүрэглэн амьдарна.    

Ус, нуур гэдэг усан амьдрах орчинд өрсөлдөгч олон шувууд нэг нөөцийн төлөө өрсөлдөөн 

бий болохоос зайлсхийж, өөр өөр нөөц буюу өөр өөр орон зай, өөр өөр идэш тэжээлд 

дагнаж зохицож өөрийн гэсэн орон зайг бүрдүүлсэн байдаг нь сонирхолтой. Тухайлбал, 

нугасны зүйлүүд янз бүрийн орчны, ялгаатай идэш тэжээлд бие биеэс ялгаран зохилдсон 



байдаг. Зэрлэг нугас гүехэн устай газрын ёроолыг ухаж төнхөж хооллоно. Ингэхдээ усны 

гүехэн хэсгийн хөрс шороо болон шавар лагт амьдардаг организмаар хооллоно. Улаан 

хүзүүт шумбуур ус руу 4 метр хүртэл гүн шумбан ордог. Өөрөөр хэлбэл, илүү гүн хэсгийн 

хөрс шороо болон шавар лагт амьдардаг организмаар дагнасан байна. Гэзэгт шумбуур 

хавтас дунт зөөлөн биетэнг ангуучлахаар усны гүн рүү 6 метр хүртэл гүн шумбан ордог. 

Харин хумхин бохио чөлөөт усанд жижиг загас ангуучилж амьдарна. Мөн янз бүрийн зүйл 

шувууд нуурын эргийн бүсийн янз бүрийн үүрлэх орчинд бие биеэс зайцан, өөрийн гэсэн 

орон зайг бий болгож үүрээ барьсан байдаг.  

 

 

Ус, нуурын орчинд шагшуурга, тарнагана, усан хөрш, түмэн навчит, үелээ, бөлбөө зэрэг 

ургамал зохицон ургадаг. Эдгээр ургамал амьтдын хоол тэжээл болохоос гадна үүрлэх, 

өндгөө гаргах, нуугдах, хоргодох орон байр нь болж өгнө. Ихэнх усны ургамлын үндэс сул 

хөгжсөн, эсвэл бараг үндэсгүй байдаг. Учир нь, усны ургамлын үндэс ургамлыг газарт 

бэхлэхээс өөр үүрэггүй. Гэтэл ердийн ургамлын үндэс ургамлыг хөрсөнд бэхлэхээс гадна 

ус, усанд ууссан эрдэс бодисыг татаж авах үүрэгтэй. Энэ үүргийг усны ургамалд навч нь 

гүйцэтгэнэ. Усны ургамлын усны гадаргуу дээрх навч нь ихэвчлэн том, далбагар, хөвөхөд 

тохиромжтой хавтгай хэлбэртэй байхад усан доорх навчис нь жижиг, өдлөг буюу өөр 

хэлбэртэй болсон байдаг нь урсгал усыг сөрөх хүчийг бууруулж, навчийг гэмтэхээс 

хамгаалж буй зохилдолгоо юм. Усан орчинд мөн төрөл бүрийн замаг, нэг эст амьтад 

амьдарна. Планктон буюу хөвөгч гэгдэх эдгээр организм ус, нуурын экосистемийн идэш 

тэжээлийн хэлхээний эхлэл нь болдог.  

Эдгээр мэдээллийг өгсний дараа хүүхдүүдэд усан орчин, түүний амьдралтай илүү ойр 

танилцах боломж олгоно. Гол үергүй үед болон дулаахан өдөр дараах зүйлсийгг хийлгэж 

болно. Үүнд: 



- Горхины чулуун доороос чулуу, элс, модоор гэр хийдэг хоовгоны авгалдай олж харах 

(ийм авгалдай их байвал гол, ус эрүүл, цэвэр байна гэсэн үг) 

- Гол туулах, чулуу, элс, зүлгэн дээгүүр хөл нүцгэн явах 

- Усан дотор харж үзэх, гоё чулуу олох, томруулагчаар харах 

 

СУУРИН ӨРТӨӨ 1.4: ИДЭШ ТЭЖЭЭЛИЙН ХЭЛХЭЭ  

АГУУЛГА: Манай дэлхий дээрх бүх амьд биет хооллолтын хэлбэрээрээ бүтээгч, хэрэглэгч, 

задлагч гэсэн гурван бүлэгт хуваагдах ба нэг нь нөгөөгөөс хамаарсан идэш тэжээлийн 

хэлхээнд оршдог. Энэхүү идэш тэжээлийн харилцан хамаарлын үр дүнд ямар ч хог 

хаягдалгүй байгалийн эргэлт явагдаж байдаг.  

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Суурингийн ойролцоо задгай талбайд 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

АРГАЧЛАЛ: Манай дэлхий дээрх бүх амьд биетийг бүтээгч, хэрэглэгч, задлагч гэсэн гурван 

бүлэгт хуваана. Хуваах гол зарчим нь тэдний хооллолт юм. Ургамлыг бүтээгч гэнэ. Ургамал 

агаараас нүүрсхүчлийн хий, хөрснөөс ус, усанд ууссан эрдэс бодисыг авч нарны гэрлийн 

тусламжтайгаар өөрөө хоолоо бий болгож өсөж ургадаг, өөр амьд биетээр хооллодогүй тул 

бүтээгч гэжээ. Ургамлын бүтээсэн зүйлээр хэрэглэгчид буюу амьтад хооллоно. 

Хэрэглэгчийг дотор нь анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч хэрэглэгч гэж ангилна. Тухайлбал, 

улалж, алаг өвс зэрэг ургамлаар хооллодог бор гөрөөс анхдагч хэрэглэгч болно. Бор гөрөөс 

өөрөө хоёрдогч хэрэглэгч болох махан идэштэн чонын хоол болно. Үүнийг идэш тэжээлийн 

хэлхээ гэнэ. Энэ хэлхээний хувьд чоно эцсийн хэрэглэгч тул энэ хэлхээ хоёрдогч 

хэрэглэгчээр дуусаж байна. Өөр нэг жишээ авъя. Энэ өвс ургамлаар анхдагч хэрэглэгч 

царцаа хооллоно. Царцаа өөрөө хоёрдогч хэрэглэгч болох дууч шувууны хоол болно. Дууч 

шувуу шар шувуу гэдэг махчин шувууны хоол болно. Энд гуравдагч хэрэглэгчтэй идэш 

тэжээлийн хэлхээ үүсжээ. Зарим үед дөрөвдөгч, тавдагч түвшин үүсэж байхад идэш 

тэжээлийн хэлхээ хоёрхон оролцогчоос бүрдэх нь ч бий. Тухайлбал, ойн жимсээр баавгай 

хооллох. Тодорхой хугацааны дараа бүтээгч болон хэрэглэгчийг үхэхэд, үхэхгүй юм аа 

гэхэд ургамлын навч цэцэг хагдарч унахад, амьтны аргал хоргол, ноос ноолуур, эвэр туурай 

унахад задлагч болох бактери, мөөг, хөрсний сээр нуруугүй амьтад түүгээр хооллож, 

ургамалд ашиглагдахуйц энгийн бодис, эрдэс бодис болгож хөрсөнд шингээдэг. Ингээд 

идэш тэжээлийн хэлхээ дахин эхнээсээ эхэлнэ. Экосистемд энэхүү идэш тэжээлийн 

хэлхээнээс гадна өрсөлдөөн, харилцан ашигтай хам холбоо, шимэгч, өвчин үүсгэгчийн 

холбоо гэх мэт олон төрлийн нарийн нягт холбоо хамаарал бий. Ургамал, амьтны аль 



алинаар нь хооллодог зараа, байвгай мэтийн амьтад байхад модны үндэстэй харилцан 

ашигтай хам хэлбэрээр амьдардаг микориз мөөг гэж байх бөгөөд энэ нь модноос хоол 

тэжээлээ авч, бас модыг хооллоход нь тусалдаг, харилцан ашигтай амьдралын 

зохилдолгоо юм. Зарим амьтад хэд хэдэн зүйл амьтнаар хооллож, зарим амьтад хэд хэдэн 

зүйл амьтны идэш тэжээл болно. Иймд идэш тэжээлийн хэлхээнээс өргөн хүрээг хамарсан 

идэш тэжээлийн сүлжээ бий болдог.  

Идэш тэжээлийн хэлхээнд оролцогчид бие биеэ хэт олшрохгүй, бас хэт цөөрөхгүй, 

харьцангуй тогтворт байдалд байлгадаг. Хүний зохисгүй үйл ажиллагаанаас болж аль нэг 

амьтан ховордох тохиолдолд тухайн зүйлээс хамааралтай дараа дараагийн түвшний 

амьтдын тоо толгой мөн цөөрч, экосистемд хямрал гарч болно. Жишээ нь, сар шувууг их 

хэмжээгээр экспортолдог болъё гэж бодъё. Удалгүй түүний идэш болох үлийн цагаан оготно 

зохицуулгагүй өсөж эхэлнэ. Өвс газар талхлагдаж, цөлжилт үүсэхэд хүн мал усгүй, хоолгүй 

болох эрсдэл нэмэгдэнэ. Чоно мэт махан идэштэн аль сул дорой, өвдсөн, амьтдыг барьж 

иддэг. Үүгээрээ байгалийг цэвэрлэдэг ч гэж ярьдаг. Экосистемд буй бүх зүйл том жижиг, 

сайхан муухай, хүнд ашигтай ашиггүйгээс үл хамаарч бүгд өөр өөрийн гэсэн үүрэгтэй, өөр 

хоорондоо холбоотой, нэг нь нөгөөгөөс хамааралтай байдаг. Идэш тэжээлийн хэлхээ хүнд 

ч хамаарна. Тухайлбал, хортон устгах зориулалтаар цацсан устгагч бидний түүж идэх жимс, 

мөөгийг хордуулсан байхаас гадна энэ хор бидний идэж буй махаар дамжин, эсвэл ус, 

хөрсөөр дамжин хүнсэнд хэрэглэгдэж болно. Идэш тэжээлийн хэлхээгээр дамжсан хорны 

хэмжээ хамгийн сүүлийн хэрэглэгчид улам ихээр хуримтлагдан очдог гэдэг.   

 

АЯЛЛЫН ӨРТӨӨ 2.1: БУРХАН ХАЛДУН УУЛ 

АГУУЛГА: Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар, соёлын өвийн тухай 

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Бурхан Халдун уулын тахилгат газар 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Дуран  

АРГАЧЛАЛ: Дараах агуулгаар мэдээлэл өгнө: 

- Бурхан Халдун уулын тухай, одоогийн засаг захиргааны харьяалал, Төв аймгийн 

Мөнгөнморьт сумтай хэрхэн холбогдох, тахилгын үйлин цэгийг яагаад энд хийх 

болсон 

- Тухайн үеийн тахилгат ёсны тухай, энэ үетэй холбогдох түүхэн үйл явдлын тухай 

- Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн тухай: Дэлхийн соёлын өвд ямар шалгуураар, 

хэрхэн бүртгэдэг, энэн газар нутаг ямар онцлогтой учир, ямар ангиллаар бүртгэгдсэн, 



Монгол орноос байгаль, соёлын өвд бүртгэгдсэн ямар ямар газар, хаана хаана 

байдаг 

 

АЯЛЛЫН ӨРТӨӨ 2.2: БАЙГАЛЬ, ГАЗАРЗҮЙН ОНЦЛОГ 

АГУУЛГА: Энэ газар нутгийн байгаль-газарзүйн онцлог, ус, намгархаг газрын ач холбогдол 

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Аяллын замын эхэн хавьд, эргэн тойрон уул нуруу, ой 

мод, ус нуур бүгд харагдах харууц сайтай хэсэгт 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Дуран  

АРГАЧЛАЛ: Монгол орны нутаг дэвсгэр умраасаа урагшилсан ой, хээр, цөл гэсэн дэлхийн 

ургамалжлын 3 бүстэй. Энэ онцлог бий болох үндэс нь, манай газар нутаг Сибирийн тайга, 

Төв Азийн хээр болон цөлийн уулзварт оршдогоос үүдэлтэй. Энэ бүсүүдийн завсарт бие 

биедээ аажмаар ууссан завсрын бүсүүд бий болдог. Тухайлбал, ой ба хээрийн бүсийн 

завсарт уулын ойт хээр, хээр ба цөлийн бүсийн завсарт цөлөрхөг хээрийн бүс үүсэх гэх мэт. 

Бидний байгаа энэ бүс нутаг уулын ойт хээрийн бүслүүрт хамаарна. Уулын арын ой, уулын 

хээртэй солигдож харилцан хосолсноор ийм бүслүүр үүсдэг.  

Бидний эргэн тойронд харагдаж байгаагаар, энэ газар нутаг бол ой, хээр хосолсон, ой 

хөвчтэй, хад асгатай, нуга, чийглэг газартай, гол горхи, булаг шанд, нуур тойромтой, 

байгалийн сайхан цөм цогцолсон нутаг юм. Ийм ч учраас ургамал, амьтан, мөөг, бичил 

ертөнцийн таатай амьдрах орчин бүрдэж, биологийн олон янз байдал ч мөн цогцолсон 

газар нутаг юм.  

Тэр тусмаа, ойт хээр, ус, намгархаг газар гэдэг хоёр том, чухал амьдрах орчин энэ газар 

нутгийн үндсэн төрхийг илтгэж байдаг. Ойн тухай жич ярина. Харин, ус, гол мөрний тухайд 

гэвэл, энэ газар нутагт Номхон далайн ай савд багтах ... голууд, Хойд мөсөн далайн ай савд 

багтах ... гэсэн томоохон голууд бий (Эргэн тойронд харагдах гол, нуурын нэрийг хэлж зааж 

үзүүлнэ). Мөн .... нуурууд байна. Бид гол усыг уух ус л гэж хардаг. Их л сайндаа загастай 

болов уу гэж харах гээд байдаг. Гэтэл ус, намгархаг орчин гэдэг маш үнэ цэнтэй, өвөрмөц 

амьдрах орчин юм. Дэлхий нийтэд жижиг, таслагдмал амьдрах орчнуудыг, тухайлбал, 

горхи, цөөрөм, шалбааг, нуурмаг, жимсний модтой нуга, хуурай болон чийглэг нуга, хэсэг 

бүлэг мод сөөг, торлог, татмын нуга гэх мэт газруудыг онцгойлон хамгаалах, хэвээр авч 

үлдэхийг чухалчлах болсон. Манай энд намаг, намгархаг газар их бий. Цэвдэгт хөрс болон 

намаг бол маш чухал орчин. Намагт ус их агуулагддаг ба тэр хэмжээгээр ууршилт их 

явагдаж агаарт чийг болон дэгддэг. Энэ нь эргээд бороо хур болон бууна.   



Голын эргээр татмын ой ихтэй. Татмын ойд улиас, бургас, хус, жимс жимсгэний мод зэрэг 

ургамал зонхилно. Голын татамд маш олон зүйлийн шувуу, амьтад амьдардаг. Тийм ч 

учраас татмын ой маш чухал амьдрах орчин болно. Татмын ой усны урсцыг тэтгэдэг, усыг 

тогтоон барьж, голын усны түвшин хэвийн хэмжээнд байхад нөлөөлнө. Мөн хөрсний 

элэгдлийг хязгаарлахад чухал үүрэгтэй. Татмын ойн модны үндэс хөрсийг сийрэгжүүлж, 

бусад ургамал ургах нөхцөлийг дэмжиж байдаг ач холбогдолтой.  

Ус, намгархаг орчны бас нэгэн чухал ач холбогдол нь шувуудын нүүдлийн уст болон амрах 

цэг болдогт оршино. Энэ бүс нутгаас Хурх-Хүйтэн голын хөндийн нуурууд усны шувууд 

олноор амьдардаг, олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газрын жагсаалтад орсон 

байдаг. Дэлхий дээр шувууны нүүдлийн 8 том зам байдаг. Эдгээрээс, Монгол орноор Зүүн 

Ази-Австралийн, Төв Ази-Энэтхэгийн, Баруун Ази-Африкийн, Газар дундад-Хар тэнгисийн 

гэсэн 4 их зам дайран өнгөрдөг. Монгол орны шувуудын дийлэнх Зүүн Ази-Австралийн, Төв 

Ази-Энэтхэгийн гэсэн хоёр замаар дамжин нүүдэг. Энэ газар нутагт олон улсын ач 

холбогдолтой нүүдлийн замууд их бий. Тухайлбал, ... нуурууд дээр шувууд нүүдлийнхээ үед 

их цуглардаг. ... зүйл шувуу өндөглөж зусдаг. Шувууны нүүдлийг шувуу бөгжлөх, дохио 

дамжуулагч суулгах зэргээр хянадаг. Хэнтий аймгийн Биндэр суманд байрладаг Хурхын 

шувуу бөгжлөлийн суурин ICARUS хэмээх амьтдын шилжилт хөдөлгөөнийг сансраас судлах 

цоо технологийг ашиглан 2021 оны зун ICARUS дамжуулагчийг эгэл хөхөөнд зүүж нүүдлийг 

нь дагахад, зарим хөхөө нь 10 сарын эхээр Энэтхэгийн хойд хэсэгт хүрсэн байсан байна. 

Монголын ой хөвчид зун ирснийг зарлагч манай хөхөө ингэж явсаар Африк тивд очиж 

өвөлждөг ажээ.  

 

АЯЛЛЫН ӨРТӨӨ 2.3: ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР  

АГУУЛГА: Энэ газар нутагт өрнөсөн Монголын түүхийн гол чухал үйл явдлууд (эзэн Чингис 

хааны болон Их Монгол улсын түүхтэй холбоотой), эдгээр нь энэ газар нутагтай хэрхэн 

холбогдох тухай 

ХУГАЦАА: 30 минут + 30 минут 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ярих сэдэв, түүхтэй холбогдох газар алсаас ч гэсэн 

харагдаж байвал сайн. Нэг сэдвээр 30 минутаас хэтрэхгүй ярих ба дахин цааш явж 

дараагийн өртөөн дээр очоод өөр сэдвээр ярина. Ярианы сэдэл, сэдэв болох газар нутаг 

харагдаж байвал сайн. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 

- Дуран 



АРГАЧЛАЛ: Монголын түүхийн гол чухал үйл явдалтай холбогдох газар нутаг харагдах бол 

холбогдох түүхэн үйл явдлаас ярих. Үйл явдал болсон газрыг зааж үзүүлж, одоо энэ газар 

нутаг аль аймгийн аль сумын нутагт харьяалагдаж буйгаа тухай асуулт, хариулт хэлбэрээр 

ярилцах. Тухайн үед энэ нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд ямар зохион байгуулалттай 

байсан, эзэн Чингис хааны болон Их Монгол улсын түүх одоогийн ямар аймгийн ямар 

нутгуудтай холбогддог тухай тодруулж ярих.  

 

ӨРТӨӨ 2.4: ОЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

АГУУЛГА: Байгаль бидэнд маш олон төрлийн үнэгүй үйлчилгээ үзүүлж байдгийг ойн 

жишээгээр ярих 

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ой харагдах газар. Ойд бол бүр сайн. 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

АРГАЧЛАЛ: Энэ нутагт шинэсэн ой давамгайлах ба мөн нарс, хуш, хустай холимог ой 

тааралдана. Голын зах, татмын ойгоороо хус, улиас, бургастай. 

Ой модыг бид мөн л мод, түлээ, материал гэж харах гээд байдаг. Гэтэл ой бол элдэв 

төрлийн ургамал, амьтан, мөөг, мөн нүдэнд үл үзэгдэх амьд ертөнц хослон амьдардаг, маш 

том амьдрах орчин, орон гэр юм. Мөн төсөөлшгүй олон янзын, амин чухал үйлчилгээ үзүүлж 

байдаг. Хүн бүд тэр болгоыг нь мэдэрдэггүй. Энэ үйлчилгээг экосистемийн үйлчилгээ ч 

гэдэг.  

Хуурай газар дээр ой шиг баян амьдралтай газар үгүй. Учир нь ойд хөрснөөс аваад модны 

титэм хүртэл ургамлын олон үе үүссэн байдаг. Давхар бүр өөр өөрийн онцлог нөхцөлтэй, 

өөр өөрийн оршин суугчтай. Шувууд модны титэм хэсэгт үүрээ засаж, ангаахай юугаа өсгөж 

байхад хэрэм тэнд үүрээ барьж, өөр нэг шувуу, сарьсан багваахай, шавж тэргүүтэн модны 

ишний хөндийд амьдарна. Цохын авгалдай модны холтсонд амьдарч, эрвээхэйн хүрэнцэр 

навчийг нь хумьсан байдаг. Зарим амьтан модны үр жимсээр хооллож байхад, өөр нэг 

амьтан навч болон холтсон доорх шавжаар нь хооллож байх жишээтэй. Модны дотор болон 

модон дээр төрөл бүрийн шавж амьдарна. Тийм олон шавжийг агуулдаг болохоор мэлхий, 

гүрвэл зэрэг модны эд эрхтнээр шууд хооллодоггүй амьтад ч модыг шүтэн амьдардаг. Мод 

том байхын хэрээр түүн дээр төдий дайны олон амьтан амьдарч байр, идэх хоолоо олно. 

Хөгшин мод нүх хонгил ихтэй байхаас гадна үхсэн мод тоншуул, мөөг, шавж зэрэг олон 

организмын амьдрах таатай орчин болдог. Иймд модны нас нэмэгдэхийн хэрээр түүн дээр 

амьдардаг организмын зүйлийн тоо нэмэгддэг. Төрөл бүрийн модтой газар олон зүйлийн 

шувууд ирдэг тул сонирхолтой шувуу ажиглах боломж бүрдэнэ. Модны хэсэг нэг бүрийг 



амьтан ашигладаг. Зөвхөн амьд мод амьдрах орчин, хүнс тэжээлийн эх булаг болоод 

зогсохгүй үхсэн мод, унасан навчис, цэцэг, үр жимс ч олон амьтанд үнэт тэжээл, амьдрах 

орчин нь болно.  

Мод үндсээрээ усыг хөрсөнд жигд тарааж, үндсэндээ усыг нөөцлөн хадгалдаг. Бороо их 

орох үед мод ийнхүү усыг урсаж алга болохоос хамгаалж, хөрсөнд шингээн, ургамалд 

ашиглагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Модыг тайрч хаяж, ургаж байсан газрыг нь өөр зорилгоор 

ашиглавал хөрс нь нягтарч, үндэс нь үхэж, нарны шууд хурц тусгалаас болж хөрс хатаж 

эхэлнэ. Шинэ ургамал хуурай хөрсөнд ургахгүйгээс гадна борооны ус шингэхээ больж, 

борооны устай хамт гадаргын шороо, түүнд байсан эрдэс бодис угаагдан алга болно. 

Ингэснээр тухайн газар элдэв салхи шуурганд өртөмтгий болдог. Хүн, амьтан 

хүчилтөрөгчөөр амьсгалж, нүүрсхүчлийн хий гаргадаг бол ургамал агаарын нүүрсхүчлийн 

хийг авч, нарны энергийн тусламжтайгаар хүчилтөрөгч үйлдвэрлэдэг. Нүүрсхүчлийн хий уур 

амьсгалд халтай хүлэмжийн хий тул мод дэлхийн дулаарлыг тогтоон барих чухал хэрэгсэл 

болох нь. Ой бол хуурай газар дээрх нүүрстөрөгчийн хамгийн том агуулах юм. Ширхэг 

модыг огтлох бүр, ойг устгах тоолонд нүүрсхүчлийн хий агаарт нэмэгдэж, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийг хурдасгадаг. Мод хөрсний температурт нөлөөлөх ба навчаар нь ууршсан ус 

үүл үүсэхэд, цаашилбал хур тунадас үүсэхэд нөлөөлдөг. Ой гол мөрний усны нөөцийг 

зохицуулах, мөнх цэвдгийг тогтоон барьдаг. Мод бага байх тусам тухайн бүс нутгийн уур 

амьсгал хуурай байна. Мод дуу чимээг намсгаж, нарны хурц туяаг багасган, арьсыг 

хамгаалж, сүүдэр үүсгэн, хэт халахаас хамгаална. Модны навчнаас ууршсан чийг агаарыг 

чийглэж, сэрүүсгэнэ. 

 

ӨРТӨӨ 2.5: СОЁЛЫН МӨР 

АГУУЛГА: Монголын түүхийн бүхий л үетэй холбогдох түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийн 

тухай 

ХУГАЦАА: 30 минут + 30 минут  

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Ярих сэдэвтэй холбогдох дурсгалт зүйлсийн дэргэд 

байвал сайн, алсаас ч гэсэн харагдах газар байх. Нэг сэдвээр 30 минутаас хэтрэхгүй ярих 

ба дахин цааш явж дараагийн өртөөн дээр очоод өөр сэдвээр ярина.  

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН: 

- Дуран 

АРГАЧЛАЛ: Төв аймгийн нутаг дахь Монголын түүхийн бүхий л үеийн дурсгалыг хадгалсан 

дурсгалт газар, хүний гараар бүтсэн бүтээн байгуулалт, соёлын дурсгалт зүйл, түүхийн ул 

мөр буюу эртний хүний оромж, отог, сууц, агуй, сүг зураг, хадны бичээс, буган ба хүн чулуун 



хөшөө, булш бунхан, хиргэсүүр, эртний хот, суурины үлдэгдэл, балгас, хэрэм, цайз, суваг 

шуудуу, далан, эртний зэр зэвсэг хийж байсан орд, уламжлалт зан үйлтэй холбоотой уул, 

овоо, тахилга бүхий болон түүхэн чухал үйл явдал болсон, түүх, соёлын гэрч болж үлдсэн 

дурсгалт зүйлсийн тухай, эдгээрээс алийг нь энэ нутаг үзэж болох тухай 

 

АЯЛЛЫН ӨРТӨӨ 2.6: БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН ҮНЭ ЦЭН 

АГУУЛГА: Танилцаж буй газрын байгаль хамгааллын үнэ цэн, хамгаалалтад авахын учир 

ХУГАЦАА: 1 цаг 

БОЛОХ ГАЗАР/ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ: Аяллын замын төгсгөл хэсэгт, эргэн тойрон уул нуруу, 

ой мод, ус нуур бүгд харагдах харууц сайтай газар байвал сайн 

ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН:  

- Дуран  

АРГАЧЛАЛ: Бидний танилцаж буй энэ газар нутаг ус, намгархаг газар ихтэй уулын ойт хээр 

бөгөд ой модтой, уулс хадтай, нуур устай, гол мөрөнтэй, хээр, нугажуу хээр, голын хөндийн 

чийглэг нуга, намгархаг газар, татмын ой, шугуй, торлог гэх мэт үнэ цэнтэй амьдрах орчин 

хосолсон нутаг болохыг харлаа, танилцлаа. Тийм ч учраас төрөл бүрийн амьтан, ургамал, 

мөөгийн аятай таатай амьдрах орчин бүрдсэн нутаг байна.  

Сүүлийн үед дэлхий нийтээр биологийн олон янз байдал гэдэг зүйлд их ач холбогдол өгч, 

их ярих болсон. Биологийн олон янз байдал гэдэгт, төрөл зүйлийн буюу ургамал, амьтан, 

мөөг, бичил организмын олон янз байдлаас гадна тэдний амьдрах орчны олон янз байдал, 

генетикийн буюу зүйлийн доторх олон янз байдлыг багтаан авч үздэг. Гол санаа нь, манай 

дэлхий дээрх амьд зүйлс бүгд бие биеэс ялгарсан өөрийн гэсэн онцлогтой, амьдарч буй 

орчиндоо зохилдсон өвөрмөц зохилдолгоотой бөгөөд энэхүү амьд ертөнц олон янз байх 

тусам, тэдний амьдрах орчин болоод генетик мэдээлэл нь мөн олон янз, тус тусын 

онцлогтой байх тусам энэ дэлхий дээрх амьдрал цаашид оршин тогтнох нөхцөл сайн болно 

гэсэн санаа. Эсрэгээрээ, биологийн төрөл зүйлийн, тэдний амьдрах орчны болон зүйлийн 

доторх удамшлын мэдээллийн олон янз байдал алдагдах тусам амьд ертөнц ядуурч, зүй 

тогтол нь алдагдаж, дэлхий дээр амьдрал оршин тогтноход тэр чинээгээр хэцүү болно гэсэн 

санаа юм. Тэгэхлээр, бидний энэ байгаа газар амьдрах орчны олон янз байдал сайтай, тэр 

чинээгээр амьд организмын зүйлийн янз байдал Монгол орны бусад хэсэгтэй харьцуулахад 

харьцангуй сайн байгаа учир хайрлууштай, хамгаалууштай, байгалийн төрхөөр нь 

хадгалууштай газар болох юм. Бид ийм үнэ цэнтэй газар нутгаа, цаашилбал Монгол 

орныхоо нийт нутаг дэвсгэрийг хамгаалж, унаган төрхөөр нь хойч үедээ үлдээхийн тулд 

байгаль хамгааллын арга хэмжээгээ хойшид ч эрчимжүүлэхээс гадна хүн, байгалийн 



харилцааг зохистой хэмжээнд байлгах шаардлагаар дараах асуудлаар санаа бодлоо 

солилцох, эргэцүүлж үзэх, судалгаа хийх, судлаачдын дүгнэлт, шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан шийдвэр гаргаж ажиллах 

шаардлагатай байгаа юм. Үүнд: 

- Ойн түймэр: Сэрүүн бүсийн ойн нэг онцлог нь ойн түймэр байдаг. Өөрөөр хэлбэл, 

ойн түймэр байгалиасаа болж байдаг зүй тогтолтой газар гэсэн үг. Тэгэхлээр, 

ХХУТХГазар нутагт ойн түймрийн мониторингийн судалгаа хийж, энэ бүс нутгийн ойд 

байгалиасаа хэдэн жилийн давтамжтай ойн түймэр гардаг вэ, энэ нь сүүлийн 

жилүүдэд хүний үйл ажиллагаанаас болж өөрчлөгдөв үү, газар нутгийг улсын тусгай 

хамгаалалтад авснаас хойш өөрчлөгдсөн үү гэх мэт асуултад хариулт өгөх 

- Ойн цэвэрлэгээ: Түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ойд цэвэрлэгээ хийж, 

шатах материалыг багасгана, түймэрт өртсөн, шатаж хэрэггүй болсон модыг 

зайлуулна гэж ярих болжээ. Энэ хэр зөв бодлого вэ? Ойн түймэр сэрүүн бүсийн ойн 

зүй тогтлын нэг хэсэг гэдгийг дурдсан. Хүний нөлөөгүй байгальд ойн цэвэрлэгээ гэж 

байдаг билүү? Байгалиасаа ойн түймэр болдлг нь ой өөрийгөө цэвэрлэж, дахин 

шинэ ой үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг байж болох уу? Үхсэн мод ойн амьдралд, маш 

олон зүйлийн амьдралд орлуулашгүй үүрэгтэй талаар ярьсан. Тэгэхээр, ой цэвэрлэх 

нэрийдлээр ойгоос авч явсан үхсэн модтой хамт хэдий хэр “амьдрал” ойгоос 

алдагддаг байж болох вэ? Ойг цэвэрлэнэ гэдэг ер нь зөв үү? Сүүлийн үед ой судлаач 

нэртэй хүмүүс, хүн л байгалиас гара татчихвал, байгальд өөр юу ч хийж өгөх хэрэггүй 

гэх болжээ. Ойгоо цэвэрлэж сайхан болгоно гэж хэдэн арван жилийн өмнөөс арга 

хэмжээ аваад, одоо буруугаа ойлгосон улс орны судлаачид энэ тал дээр юу хэлж 

байна вэ? Манай ойн мэргэжилтнүүдийн үзэл бодол ямар байна вэ? 

- Самар түүх: Самрыг орон нутгийн болон дотоодын хэрэгцээг хангах үүднээс түүж 

болно. Гагцхүү хуш модыг гэмтээх, ойн амьтдын амгалан тайван байдлыг 

алдагдуулах, бусад ургамал ногоог сүйтгэх, гал алдах зэрэг сөрөг үр дагавар 

үүсгэхгүйг анхаарах. Хуш мод ба түүнтэй шүтэлцээтэй амьтдын амьдралыг 

харуулсан, зүй тогтлыг нь ойлгуулсан мэдээлэл, сурталчилгааг самар түүгчдэд сайн 

өгч байх хэрэгтэй.  

- Усны чанар: Энэ газар нутагт уул уурхайн бохирдол (хүнд метал, уран, мөнгөн ус, 

хүнцлийн хэмжээ зэрэг) усны чанарт хэрхэн нөлөөлж буйг судалсан судалгааг өргөн 

хүрээнд хийлгэж, үр дүнг нутгийн нийт олонд таниулж байх.  

- Ойн хортон шавжтай химийн аргаар тэмцэх нь хэр зүйтэй арга хэмжээ вэ? Химийн 

хор нь хортой, ашигтай бүх амьд организмд нөлөөлөх ба байгаль дээр хэрэггүй 



амьтан гэж байхгүй, байгалиараа нэг нь нөгөөгийнхөө тоо толгойг зохицуулж байдаг 

тухай ярьсан. Идэш тэжээлийн хэлхээгээр дамжин хүний биед орох магадлал ч 

байгаа тухай дурдсан. Энэ талаар судалгаа байна уу? 

- Малын тоо толгой толгой ихэссэн нь бэлчээрийн даац хэтрэх, газар нутаг 

талхлагдах, газрын доройтолд орох, ургамалжлын бүтцэд өөрчлөлт орох, хөл газрын 

ургамал түрж ургах, цөлжилт үүсэх зэрэг үр дагаврыг авчирдаг.  

Энэ мэт байгаль хамгааллын асуудлыг зөв шийдэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

судалгаа шинжилгээ, мониторингийн ажил шаардлагатай байгаа бөгөөд тулгарч буй 

асуудлуудыг энэ газар нутгийн иргэд өөрсдөө танин мэдсэн, хойшдын үр дагаврыг нь 

ойлргосон байхад танин мэдэхүйн сургалт, сурталчилгааны ажил шаардлагатай байгаа юм.  

Амьтан, ургамлыг, амьд болгоныг хамгаалах хамгийн сайн арга нь амьдрах орчныг нь 

хамгаалж, байгалийн төрхөөр нь байлгах юм. Газар нутгийг хамгаалалтад авахад тэндхийн 

бүх амьд организм давхар хамгаалагдаж, экосистем байгалийн аясаараа орших үндсэн 

нөхцөл бүрддэг. Ийм ч учраас ХХУТХГ-ын захиргаа үнэ цэнтэй амьдрах орчныг 

хамгаалалтад авах, судалгаа, шинжилгээ, мониторингийн ажлуудыг дэмжих, орон нутгийн 

иргэд, Монголын өнцөг булан бүрээс ирэх хүүхэд, багачууддаа багаас нь байгалийн зүй 

тогтлыг ойлгуулах, байгальд ойртуулж, байгалийн эс ширхэг бүрийн үүрэг, амьдрах 

орчиндоо зохилдсон байдал, экосистемийн үйлчилгээ, үнэ цэнийг мэдрүүлэх зорилгоор 

танин мэдэхүйн энэхүү сургалт-аяллыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж байгаа 

билээ. 

ГУРАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МЕНЕЖМЕНТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 
АСУУДАЛД 
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ дараах үндсэн зарчмыг баримтлах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Үүнд: 

- Аяллууд өөрийн онцлогийг илэрхийлсэн өвөрмөц нэр, логотой байх, жишээ нь: 

o Хангал нуурын “Nature&Аdventure” байгаль орчин, танин мэдэхүйн зуслан 

o Хангал нуурын “9 өрлөг” байгаль орчин, түүх, соёлын зуслан  

o “Хангал нуур” эко зуслан  

o “Бурхан Халдун” танин мэдэхүйн аялал 

o “Түүхийн хоймор” танин мэдэхүйн аялал 

o “Түүхийн голомт” танин мэдэхүйн аялал гэх мэт 

- Ерөнхий зохион байгуулалт, маркетингийн үйл ажиллагаагаа орон нутгийн дахин 

давтагдашгүй онцлогийг хэлбэрээр хийх. Тухайлбал, бүлгүүдийн байр, нэр нь 9 



өрлөгийн нэртэй, бүлгүүд аравтын системтэй, гэр сууц нь 13-р зууны үеийн хэлбэр, 

дизайнтай.  

- Зуслангийн өдөр бүр нэртэй, өөр өөр сэдэв, зорилготой, өртөө болгон сонирхолтой 

нэртэй 

- Аялал болон өдрийн хөтөлбөрүүд 5-10 өртөөтэй (зогсоол, цэг), өртөө бүр өөрийн 

гэсэн онцлогтой, танин мэдэхүйн сонирхолтой арга зүйтэй, бодит орчин нөхцөл, 

байгальд нь тулгуурласан, интерактив 

- Нэг өртөөний мэдээлэл өгөх хугацаа 15-30 минутаас хэтрэхгүй байх 

- Зусланп зөвхөн анги бүлгээр гэхгүй, 6-12-р ангийн хүүхдүүд холимог ирж болохоор 

төлөвлөх. Мөн гэр бүлээрээ ирж болно. Томчуудыг хамт аялуулах бол төлбөр нь 2 

дахин өндөр байх. Томчууд, эцэг эхийн зөвлөлийн төлөөлөл, багш гэх мэт хүмүүсийг 

хамруулахын учир нь, зуслангийн хөтөлбөрийн үнэ цэнийг томчууд сайн мэдэрч, 

үнэлж, сурталчлах магадлал өндөр гэж бодож байна. 

- Зуслан өөрөө эко байх, барилга сууцаа нутгийн түүхий эд буюу модоор хийсэн байх, 

нарны энергиэр тог гаргах боломжтой, саарал ус ашигладаг, эко жорлон, ургамлан 

хог хаягдал болон гал тогооноос гарах ногооны үлдэгдлээр компост хийдэг байх, 

хогоо ангилж хаядаг байх, модны тарьц, суулгацын талбайтай байх гэх мэт. 

- Хөтөлбөр байгаль орчны боловсрол, түүх соёлын танин мэдэхүйн мэдээлэл өгөх 

зорилгодоо төвлөрөх ба скаутын аялал, гадаад хэл сурах, морь унаж сурах, үнээ 

саах, цагаан идээ боловсруулах гэх мэт өөр газар, өөр хэн ч хийж болох зүйл дээр 

төвлөрөхгүй, гэвч хөтөлбөрт тодорхой хэмжээгээр тусгана.  

- Тухайлбал, хүүдүүдэд морь унаж сургах гэдэг зорилго тавих нь ойр орчмын сум, орон 

нутгийн, монгол ахуйтай ойр байдаг хүүхдүүдэд тийм ч сонирхолтой биш байх 

магадлалтайгаас гадна хүүхэл бүрд морь унуулна гэвэл морь мал, эмээл хазаараас 

өгсүүлээд маш олон зүйл шаардагдана, хүн хүч их хэрэг болно, хүүхдүүдийн аюулгүй 

байдалд анхаарах шаардлага гарна гэх мэт бэрхшээл гарахыг тооцох.  

- Иймд Улаанбаатар хотоос болон Монгол орны өнцөг булан бүрээс энэхүү алс бөгөөд 

бартаатай замыг туулан, энэ газрыг зорин зорин ирсэн хүүхдүүдэд зөвхөн эндээс 

харж болох зүйлийг харуулж, мэдэж болох зүйлийг мэдүүлж, мэдэрч болох зүйлийг 

мэдрүүлэн, өөр газар байхгүй энэхүү байгаль орчин, түүх соёлын хөтөлбөрөөрийн 

цогц сургалтыг явуулах нь манай хөтөлбөрийн эн тэргүүний зорилго байх юм. 

 

Хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дараах зохион байгуулалтын арга хэмжээ, дэд 

бүтэц болон мэдээлэл, судалгаа шаардлагатай болно. Үүнд:  



- Хөтөлбөрийг удирдан явуулах мэргэжилтэн, 4-өөс доошгүй 

- Зуслангийн менежер буюу аяллын зохион байгуулалтыг хариуцан удирдаж явуулах 

хүн 

- Туслах ажилтнууд 

- Сургалт, семинарын өрөө 

- Тог цахилгаан 

- Проектор, дэлгэц, интернет сүлжээ 

- Номын сан, мэдээллийн булан, энэ газар нутагт хийгдсэн бүх судалгааны материал 

- Сурагчийн химийн мини лаборатори 

- Судалгааны материал хэрэгслүүд 

- Ургамлын гербар, цуглуулга 

- Шавжийн цуглуулга 

- Хөрсний макет 

- Камерын судалгааны болон дроны зураг, бичлэг 

- Мод үржүүлгийн талбай 

- Компостын цэг 

- Хамгаалалттай ургамлын хашсан талбай  

- Хангал нуур орчмын (Бэрээвэн хийдийн ургамалжлыг оролцуулан) ургамал, 

амьтан, мөөгийн аймгийн 5 – 8 саруудад хийсэн дагнасан судалгааны үр дүн, 

сургалтад ашиглах материал:  

- Хангал нуурын ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн, арви, зонхилох ургамлын жагсаалт, 

5, 6, 7, 8 саруудад давамгай ургадаг ургамлын мэдээлэл, ховор, сонирхолтой, 

өвөрмөц, онцгой ургамлын мэдээлэл, ургамлын зургийн цомог, ургамлын гербар, 

гербар хийх арга зааварчилгаа 

- Хангал нуур орчмын шувууны судалгаа, түүний үр дүн: Нууранд ирж өндөглөж 

зусдаг, нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувуудын зүйлийн жагсаалт, түгээмэл 

шувуудын мэдээлэл, торлогоос баригдах магадлалтай шувуудын мэдээлэл, шувуу 

барих, ажиглах, таних арга зүйн зааварчилгаа, шувуудын зургийн цомог, зарим 

шувуудын нүүдлийн талаарх мэдээлэл, хад асга, ой, хээр тал, ус, гол, нуурын 

ойролцоо амьдардаг шувуудын үүрлэх онцлогийн талаарх мэдээлэл 

- Гол, нуур, намгархаг орчны шавжийн судалгаа 

- Нуур хэрхэн бүрэлддэг тухай мэдээлэл, намаг, торлог, татмын ой зэрэг амьдрах 

орчны судалгаа, мэдээлэл 



- Хөтөлбөрт орсон организмын бүлгүүдийг судлах арга, судалгаанд хэрэглэгдэх 

багаж хэрэгслийн жагсаалт 

- Өртөө бүрд шаардагдах хэрэглэгдэхүүн 

Энэхүү хөтөлбөр нь байгальд түшиглэсэн, интерактив арга зүйтэй, бодит орчин, 

хэрэглэгдэхүүнтэй, маш өргөн хүрээг хамарсан сэдэвтэй сургалт тул зусланд амарсан 

хүүхдүүдэд танин мэдэхүйн дадлагат сургалт дүүргэсэн гэсэн сертификат өгдөг байх, 

зуслангйин хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүд ХХУТХГ-аас тодорхойлолт бичиж өгдөг байх нь 

зүйтэй. Мөн хүүхдүүдэд буцахад н өөрсдийнх нь хийж сурсан дараах зүйлсийг өгч явуулах 

нь дурсгал дурсамж үлдээхээс гадна сурсан мэдсэнээ аав ээждээ үзүүлэх давхар ач 

холбогдолтой байж болно. Үүнд:  

- Өөрийн барьсан талх 

- Өөрийн цохьсон цөцгий 

- Гаргаж авахад нь тусалсан зөгийн бал 

- Зуслангийн тусгай сувенир (лого бүхий модон зүүлт гэх мэт) 

Энэхүү өртөөчилсөн хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж, бренд үйлчилгээ болохын гол үндэс нь 

өртөөг удирдах хөтчийн ур чадвар байх юм. Өртөөг удирдагчид орон нутгийнхаа болон 

Монгол орныхоо байгаль, газарзүйн онцлог, байгалийн тогтоц, түүх соёлын талаар үндсэн 

мэдлэг сайтай, илтгэх чадвар сайтай, хүүхдэд зориулсан сургалтыг сонирхолтой удирдан 

явуулах чадвартай зэрэг ур чадварыг эзэмшсэн байх шаардлагатай. Тэрчлэн 

боловсруулсан хөтөлбөр бүрийг хэрхэн удирдаж явуулах тухай сургалтад хамрагдаж, өөрөө 

дадлага хийж, өөрийн болгож, өртөөнүүдийг биечлэн удирдаж үзүүлж, хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн байх шаардлагатай.  
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