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ªÌÍªÒÃªË

Сүүлийн жилүүдэд байгаль дээр амьтан, ургамлын 
хомсдол өөрийн хуулиас 1000 дахин их хурдтай 
явагдаж байна. Дэлхий дээр өдөрт 130 гаруй зүйл 
устсаар байна. Ховордож буй амьтад нь байгаль 
дэлхийг унаган төрхөөр нь байлгах, улмаар 
хүний амьдралын орчинг хадгалахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Эдгээрийн нэг нь 1997 онд Монгол улсын 
Улаан номонд “ховор амьтан”, 2005 онд Засгийн 
газрын 248 тоот тогтоолоор “ховор амьтан”, 2006 
онд загасны улаан дансанд “устаж болзошгүй” гэсэн 
ангилалд бүртгэгдсэн сибирь тул (Hucho taimen) загас 
юм. Тул загас нь цэнгэг усны хулд овгийн хамгийн том 
загас бөгөөд голын экосистем, байгалийн тэнцвэрт 
байдал, цэнгэг усны эрүүл байдлыг илэрхийлэгч 
индикатор амьтан юм. Энэ загасыг хамгаалах нь 
зөвхөн байгаль хамгаалагчдын асуудал биш иргэн 
бүрт хамаатай учир энэ талын мэдлэг боловсролыг 
ЕБС-иар дамжуулан суралцагчдад эзэмшүүлэх нь 
тогтвортой хөгжлийн боловсролын асуудал юм.

Бид энэхүү гарын авлагад тул загастай холбоотой 
асуудлыг бага боловсролын түвшинд IV ангийн 
хүн байгаль болон математикийн хичээлээр, 
суурь боловсролын түвшинд VIII ангийн биологи, 
газар зүй, хими, иргэншил болон англи хэлний 
хичээлүүдийн шинжлэх ухааны тодорхой нэг үндсэн 
агуулгатай уялдуулан, улмаар сонгосон агуулгынхаа 
хүрээнд боловсролын стандартад тусгагдсан 4 цогц 
чадамжинд баримжаалсан зарим чадваруудыг 
суралцагчдад хэрхэн эзэмшүүлэх талаар тодорхой 
арга зүйн зөвлөмж бүхий нэг сэдвийн хэд хэдэн 
хичээлийн киррикюлимийг боловсруулан та бүхэнд 
хүргэж байна. 

Энэхүү гарын авлагыг боловсруулахад тул загасны 
талаар бодит мэдээлэл өгсөн Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 
газрын зүүн бүсийн салбарын мэргэжилтэн 
Б.Ганхуягт талархал илэрхийлье.  

©Á.Ãàíõóÿã
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ТХБ)-ын үзэл санааг нэгдүгээрт, тогтвортой 
хөгжлийн тодорхой асуудлыг тухайн сонгосон хичээлийнхээ үндэсний 
киррикюлимд тусгагдсан шинжлэх ухааны үндсэн агуулгатай уялдуулах замаар, 
хоёрдугаарт, тогтвортой хөгжлийн боловсролын цогц чадамжинд баримжаалсан 
чадваруудыг тухайн хичээлийн боловсролын стандартад тусгагдсан цогц 
чадамжийг эзэмшүүлэхэд хувь нэмэр оруулах чадваруудтай уялдуулах замаар 
хичээлийн агуулга, арга зүйд тусгах боломжтой талаар та бүхэнд өмнөх гарын 
авлага болон сургалтын явцад өгсөн мэдээллээрээ танилцуулсан билээ. 

Энэ удаа бид бага боловсролын стандартад тусгагдсан 1БШ1\1б, 1БШ1\2м,                 
1ГЗ2\3а, 1 ГЗ1\3в ... чадваруудыг ТХБ-ын 10 чадвартай уялдуулан сонгож авлаа. 
Эдгээр чадварыг суралцагчдад эзэмшүүлэх агуулга, арга зүйг чөлөөтэй сонгож 
хэрэгжүүлэх боломж нь нээлттэй учраас “Тул загас”-тай холбоотой асуудлыг 
хөндөж авч үзэхдээ хүн байгаль, математикийн хичээлийн үндэсний киррикюлимд 
тусгагдсан дараах агуулгатай (Хүснэгт 1) уялдуулан киррикюлимийн агуулга, арга 
зүйгээ сонгож боловсрууллаа.         

Хүснэгт 1

Хичээл
Тогтвортой 
хөгжлийн 
агуулга

Тухайн шинжлэх 
ухааны агуулга

Хугацаа Сэдэв

Хүн байгаль
Тул загасны 

нөөц

  Амьд биеийн гадаад 
бүтэц, шинж чанар

  Бодисын соронзон 
шинж чанар

120 мин
Тул загасаа 
судлацгаая

Математик
  Тоон илэрхийлэл
  Диаграмм

80 мин Загасчид

Суралцагчдад үйлийн болон сэтгэлгээний нэг аргыг эзэмшүүлэхийн тулд маш 
олон алхмуудыг тодорхой дэс дараатайгаар гүйцэтгүүлэх шаардлагатай. Иймээс уг 
сэдвийн хүрээнд хөндөж авч үзэж буй чадваруудыг суралцагчдад эзэмшүүлэхийн 
тулд ямар үйлийн алхмуудыг төлөвлөснийг багш Та ээлжит хичээлийн 
киррикюлимийн төлөвлөлтөөс нарийвчлан судалж, бодит хичээл дээрээ туршиж 
хэрэгжүүлээрэй.

ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ÕÝÑÝÃÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ÕÝÑÝÃ
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Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

ХҮН БАЙГАЛЬ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМХҮН БАЙГАЛЬ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМ

Сэдэв:Сэдэв:    Тул загасаа судлацгаая (120 мин)

Зорилго:Зорилго: Гарын доорх материал ашиглан тул загас, түүний амьдралын   
  орчинг бүтээх явцдаа тул загасны талаар тодорхой мэдээлэлтэй болох

Хичээлийн явц:Хичээлийн явц:

Хичээлийн 
элемент
(хугацаа)

  Багшийн үйл ажиллагаа 
• Асуултын боломжит хувилбар

  Суралцагчийн үйл ажиллагаа 
• Хариултын боломжит хувилбар

Гэрийн 
даалгавар 
шалгах
(5 мин)

  Суралцагчдад хичээлд 
зориулан авчирсан 
материалуудаа ширээн 
дээр гаргаж тавих 
даалгавар өгнө. 

  Суралцагч бүр өнгийн 
харандаа/усан будаг, 50 см 
урттай саваа, 70 см урттай 
утас, хайч, скоч, зургийн 
дэвтэр харин 4 суралцагч 
дундаа 1ш цаасан хайрцаг 
авчирснаа ширээн дээрээ 
гаргана.

Цаасан хайрцгаар усан сан хийлгэх гэж байгаа учраас хэт том 
эсвэл хэт жижиг байж болохгүй бөгөөд эвдэрч урагдаагүй, дотор 
тал нь цэвэрхэн хайрцаг сонгохыг суралцагчдадаа урьдчилан 
сануулж хэлээрэй.

Шийдвэрлэх 
асуудал 1
(5 мин)

  Суралцагчдаар голын тухай 
оньсого таалгана.

• Бүгдээрээ авчирсан 
материалаа ашиглан яаж 
гол хийх вэ?

  Суралцагчид оньсогыг 
таана.

  Суралцагч бүр өөрийн 
саналыг дэвтэртээ бичиж, 
бусдадаа танилцуулна. 

Асуудлаа 
шийдвэрлэх
(15 мин)

  Суралцагчдыг 4 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй хэд хэдэн 
багуудад хуваана.

  Цаасан хайрцагныхаа гадна 
болон дотор талыг өнгөөр 
будаж усан сан хийх 
даалгавар өгнө. 

  Цаасан хайрцагныхаа гадна 
болон доторх талуудад 
тааруулан цагаан цаасаа 
хайчилж бэлтгэнэ.

  Багийн гишүүд ажил үүргээ 
жигд хувиарлан цаасаа 
будаж чимэглээд, нааж 
тогтооно.
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
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Бүгдээрээ хийсэн усан сангаа 
Онон гол гэж төсөөлье.

Шийдвэрлэх 
асуудал 2
(5 мин)

• Та нарын гол дотор загас 
байна уу? 

• Манай Онон голд ямар 
ямар загас байдаг вэ?

• Бүгдээрээ эдгээр 
загаснуудыг хийж Онон 
голдоо тавьцгаая.

• Байхгүй 

• Тул, хилэм, зэвэг, хадран, 
жантаахай...

Асуудлаа 
шийдвэрлэх
(10 мин)

  Суралцагч бүрт 10 ш загас 
зурж хайчлах даалгавар 
өгөөд, тэдний  гүйцэтгэлд 
хяналт тавина.

  Тул болон түүний идэш 
тэжээл болдог амарын 
сугас, хар гүрц, амарын 
хадран зэрэг Онон голд 
байдаг загаснуудаас 
сонголт хийж баг бүрт 
хувилан тарааж өгч болно. 
Жич: хуудас 20 дээрх ТӨМ 
1-ээс ашиглаж болно.

  Суралцагч бүр 1 хуудас 
зургийн дэвтрийн цаас  
ашиглан нийт 10 ш загасны 
дүрс хайчилж, өнгөөр ялгаж 
будна.

  Суралцагчид өөрсдийн 
хийсэн загасаа Онон голдоо 
байрлуулна. 

ЗавсарлагаЗавсарлага

Өмнөх 
мэдлэгийг 
тандах
(5 мин)

• Онон голд байгаа эдгээр 
загаснуудаас өнөөдөр 
бүгдээрээ тул загасны 
талаар судлаж үзэцгээе. Тул 
загасны талаар та нар юу 
мэдэх вэ? 

• Тул бол махчин загас
• Тул загас ховордож байгаа 

учраас түүнийг хамгаалах 
үйл ажиллагаа явагдаж 
байгаа

• Тул загасыг агнаж болохгүй...

Шийдвэрлэх 
асуудал 3
(5 мин)

• Îäîî á¿ãäýýðýý ýíý õîâîð 
àìüòíû òàëààð ñóäëàæ 
ìýäýõèéí òóëä ò¿¿íèéã 
ãýìòýýëã¿éãýýð áàðüÿ. Òóë 
çàãàñûã ÿìàð äýãýý àøèãëàí 
áàðüæ áîëîõ âý?

  Ñóðàëöàã÷ á¿ð çàãàñ 
ñóäëàà÷ ýðäýìòýí áîëж, òóë 
çàãàñûã áàðèõ äýãýýãýý çóðæ 
òàíèëöóóëíà.
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Асуудлаа 
шийдвэрлэх
(30 мин)

  Суралцагчид ихэвчлэн 
хажуугийн багананд 
харуулсан дэгээнүүдийг 
нийтлэг зурдаг. Иймээс 
барьсан тул загасаа 
гэмтээлгүй тавихад зурсан 
дэгээ нь тохирох эсэх 
талаар тэдний үзэл бодлыг 
сонсоорой.

  Суралцагчдын хариултан 
дээр үндэслэн нэмэлт 
мэдээлэл болгож мэдээлэл 
1-ээс танилцуулж болно.

  Суралцагчид мэдээллийг 
дэвтэртээ тэмдэглэн бичнэ.

Ìýäýýëýë 1
Òóë çàãàñûã õàéð íàéðã¿é àãíàх, õóäàëäàí áîðëóóëàõ ÿâäàë ãàçàð 
àâñíààñ ò¿¿íèé òàðõàö íóòàã õóìèãäàæ, òîî íººöèéí õóâüä ýðñ 
áàãàññàí òóë  1997 îíä ÌÓ-ûí Óëààí íîìоíä “õîâîð àìüòàí”,  
2005 онд Засгийн газрын 248 тоот тогтоолоор “ховор амьтан”, 
2006 îíä ÌÓ-ûí çàãàñíû óëààí äàíñàíä “óñòàæ áîëçîøã¿é” 
ãýñýí àíãèëàëä á¿ðòãýñýí áºãººä ýíýõ¿¿ çàãàñûã îäîî çºâõºí 
ÌÓ-ûí “Àí, àãíóóðûí òóõàé õóóëü”-èéí 11.2.1-ä çààñíààð: 
“Àãíóóðûí õîâîð àìüòíûã ñóäàëãàà, øèíæèëãýý, ñî¸ë óðëàãийн 
çîðèóëàëòààð” áàðèõûã çºâøººðäºã áàéíà. 

Äýýðõ òîõèîëäëîîð ýíýõ¿¿ çàãàñûã áàðèõäàà 
çºâõºí íýã ñàëàà ñýòã¿¿ðòýé, ¿ç¿¿ðòýý ñýðòýíã¿é 
äýãýýã àøèãëàæ, õèéìýë ºãººøººð ãýìòýýëã¿é 
áàðüæ, óñàíä íü áóöààí òàâèíà ãýæ áàéãàëü  
îð÷íû ñàéäûí 2008 îíû 79 äóãààð òóøààëààð 
áàòëàãäñàí “ÀÍ ÀÌÜÒÀÍ ÀÃÍÀÕ, ÁÀÐÈÕ, 
ÇªÂØªªÐªË ÎËÃÎÕ ÆÓÐÀÌ”-ûí 17.10-ä  
çààñàí áàéäàã.

Бàðüñàí çàãàñàà ãýìòýýëã¿éãýýð òàâèõûí òóëä 
ìºí äàðààõ àñóóäëóóäûã àíõààðàõ õýðýãòýé. ̄ ¿íä:

• Äýãýýãýý áóøóóõàí ñàëãàíà
• Çàãàñíû çàëàìãàéã îðîëäîæ áîëîõã¿é
• Çàãàñàà õóóðàé ãàçàðò õ¿ðãýæ áîëîõã¿é
• Ãàðàà óñààð íîðãîñîí áàéíà
• Çàãàñíû òîëãîéã óñíû óðñãàë ñºðã¿¿ëýí  

òàâüæ òàéâàí ñýëæ îäîõ áîëîìæ îëãîíî
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

• ¯ëäñýí ìàòåðèàëóóäàà 
àøèãëàí  áàðüñàí çàãàñàà 
ãýìòýýëã¿é òàâèõ äýãýý 
õèéæ áîëîõ óó?

  Суралцагч á¿ð ñîðîíçîí 
àâ÷ðàõ áîëîìæã¿é ó÷ðààñ 
áàãø íýãäñýí æóðìààð 
îëãîõ íü ç¿éòýé. Õýò òîì, 
õ¿íä ñîðîíçîí ñîíãîæ  
áîëîõã¿é.

  Áîëíî ãýæ ¿çýæ áóé ñóðàë-
öàã÷èä ýäãýýð ìàòåðèàëûã 
àøèãëàí äýãýýã õýðõýí ÿàæ 
õèéõ òàëààð ººðñäèéí 
àðãà÷ëàëûã, 

  Áîëîõã¿é ãýæ ¿çýæ áóé 
ñóðàëöàã÷èä ººð ÿìàð 
ìàòåðèàë àøèãëàí äýãýýã 
õýðõýí ÿàæ õèéõ òàëààð 
ººðñäèéí àðãà÷ëàëûã 
äýâòýðòýý òýìäýãëýí áè÷èæ, 
áóñäàäàà òàíèëöóóëíà.

  Суралцагчдын санал 
болгосон аргачлалуудыг 
сонсон, дэгээ хийх аргаа 
хамтран сонгоно.

• Боломжит аргыг сонгон 
дэгээгээ хийнэ.

  За бүгдээрээ загас барих 
дэгээгээ бэлдчихлээ. 
Дэгээгээ ашиглаад судлах 
загасаа барьцгаая. 

• Тэгье.

• Дэгээгээ ашиглаад загасаа 
барьж чадсан уу?

• Үгүй, болохгүй байна.

• Яагаад болохгүй байгаа юм 
бол?

• Дэгээний үзүүр нь соронзîí 
учраас цаасан загасыг татаж 
гаргаж чадахгүй байна. 
Загасаа барихын тулд 
түүнд төмөр зүйл хавчиж 
байрлуулаад, соронзондон 
барьж болно.

• Ямар материал ашиглан 
үүнийг хийж болох вэ?

• Нарийхан төмөр утас
• Бичгийн хавчаар 

  Áàãø ñóðàëöàã÷ á¿ðò 10 ø 
áè÷ãèéí õàâ÷ààð òàðààæ 
ºãíº. Ñîðîíçîí ÿìàð øèíæ 
÷àíàðòàé ìàòåðèàëûã 
òàòàæ áàéãààã ñóðàëöàã÷äàä 
òàíüæ ìýä¿¿ëýõèéí òóëä 
2 ø õóâàíöàð, 8 ø òºìºð 
õàâ÷ààð òàðààæ ºãººðýé. 

  Суралцагч бүр загасандаа 
бичгийн хавчаар тогтооно.
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Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

  Суралцагчдын гүйцэтгэлд 
хяналт тавихдаа 
хавчаарыг загасныхаа 
хаана байрлуулж байгааг 
ажиглана. 

• Хавчаараа загасныхаа 
хаана, яаж тогтоох вэ?

• Загас өгөөшийг амаараа 
авдаг учраас аманд нь 
хавчиж байрлуулна. 

ЗавсарлагаЗавсарлага

Шийдвэрлэх 
асуудал 4
(5 мин)

  Одоо бүгдээрээ судлах 
загасаа гэмтээлгүйгээр 
барих дэгээтэй болчихлоо.

  Суралцагч бүрт 1 тул загас 
барьж гадаад байдал, 
бүтцийг судлах даалгавар 
өгнө. 

Асуудлаа 
шийдвэрлэх 
(25 мин)

  Ñóðàëöàã÷äûí ã¿éöýòãýëä 
õÿíàëò òàâèõ ÿâöäàà ÿìàð 
ñóðàëöàã÷äààð áè÷ñýí 
ç¿éëèéã íü óíøóóëàõàà 
àæèãëàæ òîãòîîíî.

  ªºðèéí ñîíãîñîí áîëîí 
çàðèì ñóðàëöàã÷äûã 
өөрсдийн ñàíàëààð 
нь áè÷ñýí àæèãëàëò, 
òýìäýãëýëèéã óíøóóëíà.

  Ñóðàëöàã÷ á¿ð 1 ø òóë çàãàñ 
áàðèíà.

  Ñóðàëöàã÷ á¿ð áàðüñàí òóë 
çàãàñàà äýâòýðòýý çóðààä, 
ò¿¿íèé ãàäààä áàéäàë, 
á¿òöèéí òàëààð àæèãëàñàí 
ç¿éëýý  òýìäýãëýí áè÷íý.

• Òóë çàãàñíû çàëàìãàé 
áîëîí ñýë¿¿ð¿¿ä íü ÿìàð 
¿¿ðýãòýé þì áîë?

  Ñóðàëöàã÷èä õàðèóëòàà 
äýâòýðòýý òýìäýãëýí áè÷èæ 
òàíèëöóóëíà.

• Ñóðàëöàã÷äûí õàðèóëòàí 
äýýð ¿íäýñëýí íýìýëò 
ìýäýýëýë áîëãîæ ìýäýýëýë 
2-ýýñ òàíèëöóóëæ áîëíî.

  Ñóðàëöàã÷èä ìýäýýëëèéã 
äýâòýðòýý òýìäýãëýí áè÷íý.
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

Ìýäýýëýë 2
Òóë çàãàñ íü öýíãýã óñòàé, óðò ãîë ìºðºíä àìüäàðäàã áºãººä  
àìüäðàí áàéãàà ãîë ìºðíèéõºº õàìãèéí òîì ìàõ÷èí çàãàñ þì. 
Òóë çàãàñ íü ãîëûí óñíû öýíãýã áàéäàë, ýêîñèñòåìèéí ýð¿¿ë 
õýâèéí, áàéãàëèéí óíàãàí òºðõººðºº áàéãààã èëýðõèéëýã÷ 
èíäèêàòîð àìüòàí юм.
Òóë çàãàñ íü íóðóóãààðàà õ¿ðýâòýð áàðààí, õýâëèéãýýðýý íîãîîâòîð 
ìºíãºëºã ñîëîíãîðñîí ºíãºòýé, õàð ºíãèéí äóãóé òîëáîòîé, òîì 
àìòàé, óðò á¿ä¿¿í áèåòýé áºãººä ñ¿¿ëний, ìàõàí áîëîí õîéò 
ñ¿âèéí ñýë¿¿ð íü óëààí ºíãºòýé áàéäàã. 

Çàãàñíû õîñ áà õîñ áóñ ñýë¿¿ð¿¿äèéí ãîë ¿¿ðýã íü õºäºëãººíèé 
òýíöâýðò áàéäàë áîëîí  ÷èãëýëèéã çîõèöóóëäàã. 
Íóðóóны, õýâëèéí áîëîí õîéò ñ¿âèéí ñýë¿¿ð¿¿ä íü óñàíä áîñîî 
øóãìûí äàãóó äýýøëýõ áîëîí ýðãýæ òîéðîõ õºäºëãººíèéã 
çîõèöóóëäàã. Öýýæíèé áîëîí õýâëèéí õîñ ñýë¿¿ð¿¿ä íü çàãàñíû 
õºäºëãººíèéã óäààøðóóëàõ áîëîí çîãñîîõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã. Ìºí 
öýýæíèé õîñ ñýë¿¿ð íü çàãàñ óñíû òîäîðõîé òөâøèíä çîãñîõîä 
áèåèéí òýíöâýðèéã õàäãàëàõ ¿¿ðýãòýé. Ñ¿¿ëíèé ñýë¿¿ð íü áèåèéã 
óðàãø ò¿ëõýí õºäºëãºõ ¿¿ðýãòýé.
Тул загас нь зàëàìãàéãààð àìüñãàëàõ áºãººä õºâºõ æèâýõýä 
çîõèöñîí õèéò öóóõòàé áàéäàã. 

Хичээлээ 
нэгтгэн 
дүгнэх 
(10 мин)

  Багш та хичээлдээ ямар 
зорилго тавиад зорилгоо 
биелүүлэхийн тулд ямар 
үйл ажиллагаа явуулж 
ямар үр дүнд хүрснээ 
суралцагчидтайгаа хамтран 
дүгнээрэй.

  Тул загасны талаар юу 
мэдэж авснаа суралцагчид 
бие биедээ танилцуулна.
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Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИММАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМ

Сэдэв:Сэдэв:    Загасчид (80 мин)

Зорилго:Зорилго: Тул загасны өсөлтийн зүй тогтлыг судлах

Хичээлийн явц:Хичээлийн явц:

Хичээлийн 
элемент
(хугацаа)

  Багшийн үйл ажиллагаа 
• Асуултын боломжит хувилбар

  Суралцагчийн үйл ажиллагаа 
• Хариултын боломжит хувилбар

Øèéäâýðëýõ 
àñóóäàë 1
( 5 ìèí)

• Òóë çàãàñ õýä íàñàëäàã þì 
áîë?

• Òóë çàãàñ áèåèéí 
õýìæýýãýýðýý õýð çýðýã 
òîìîðäîã âý?

  Ñóðàëöàã÷ á¿ð ººðñäèéí 
ñàíàëûã äýâòýðòýý 
òýìäýãëýí áè÷ýýä, áóñäàäàà 
òàíèëöóóëíà. 

Àñóóäëàà 
øèéäâýðëýõ 
(20 ìèí)

  Ñóðàëöàã÷ á¿ðò ÒªÌ 1-èéã 
òàðààæ ºãíº.  

  Ñóðàëöàã÷äûí ã¿éöýòãýëä 
õÿíàëò òàâüæ, äýìæëýã 
¿ç¿¿ëíý.

  Ñóðàëöàã÷ á¿ð ÒªÌ 1 
äýýðõ çààâðûí äàãóó ¿éë 
àæèëëàãààã ã¿éöýòãýíý.

  Ñóраëöàã÷èäòàé  харилцан 
ярилцаæ, àñóóäëûã 
øèéäâýðëýõ ÿâöäàà 
мэдээлэл 1-ийг өгнө.

  Ñóðàëöàã÷èä áàãøèéí 
ºãñºí ìýäýýëýëòýé 
ººðñäèéí õèéñýí ä¿ãíýëòèéã 
õàðüöóóëàí áóñàäòàéãàà 
ñàíàë ñîëèëöîíî.

Ìýäýýëýë 1
Òóë çàãàñ áàéãàëü äýýð 50-60 æèë àìüäðàõ áà 2 ìåòð óðòòàé 
45 êèëîãðàìì áîëòëîî òîìîðíî. Тул загас нь 10 нас хүрч 1 
метр урттай болдог ба түүнээс цааш өсөлт нь жилээс жилд 
удааширдаг. ªºðººð õýëáýë áèåèéí õýìæýý íü òîìðîõ òóñìàà 
óðò íàñòàé áàéäàã. Ãýõäýý àìüäàð÷ áóé îð÷èí íºõöëººñºº 
øàëòãààëààä áèåèéí õýìæýý áîëîí ìàññ íü õàðèëöàí àäèëã¿é 
áàéäàã áàéíà. 
Ýíýõ¿¿ çàãàñ íü 6-7 íàñíààñ ¿ðæèëä îðæ ýõýëäýã áºãººä 1 æèëä 
ãàðñàí õýäýí ìÿíãàí (äóíäæààð 14325 ø) ò¿ðñíýýñ äºíãºæ 1-2 
íü áàéãàëèéí õàòóó øèð¿¿í íºõöëèéã äàâàí òóóëæ áàéæ çàãàñ 
áîëäîã. Èéì ó÷ðààñ òóë çàãàñ íü ºñºëò óäààíòàé, íºõºí ñýðãýõ 
áîëîìæ ìàø áàãàòàé ýìçýã àìüòàí þì.
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

Øèéäâýðëýõ 
àñóóäàë 2
(5 мин)

• Òà íàð ààâ àõ ýñâýë íàéç 
íàðûãàà äàãààä çàãàñàíä 
ÿâæ ¿çñýí ¿¿? 

• Òýãâýë îäîî á¿ãäýýðýý 
çàãàñ÷èä áîëæ çàãàñ 
áàðüöãààÿ. 

• ¯ã¿é
•  Òèéì

  Çàãàñàíä ÿâæ áàéñàí çàðèì 
ñóðàëöàã÷äûí ñýòãýãäëýýñ 
ñîíñîæ áîëíî.

Асуудлаа 
шийдвэрлэх
( 35 мин)

  Ñóðàëöàã÷äûã ºìíºõ 
áàãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íýýð 
àæèëëóóëæ áîëíî. 

  Ñóðàëöàã÷èä ºìíºõ õè÷ýýë 
äýýðýý õèéñýí óñàí ñàí áîëîí 
çàãàñíóóäàà õýðýãëýíý. 

  Áàã á¿ðò ÒªÌ 2 áîëîí 1 ø 
øîîã òàðààæ ºãíº.

  ÒªÌ 2 äýýðõ çààâàðòàé 
óíøèæ òàíèëöààä, áàãààðàà 
õàìòðàí àæèëëàíà.

  Áàã á¿ðò äàðààõ àñóóëòûã 
òàðààæ ºãíº. 

• Çàãàñ÷èí áолгон æèë á¿ð 
àãíàõ ¸ñòîé õýìæýýãýýðýý 
çàãàñ àãíàñàí óó? 

• Çàðèì çàãàñ÷èä àãíàõ 
¸ñòîé õýìæýýíýýñýý õýò-
ð¿¿ëýí àãíàñíààñ áîëîîä 
òóõàéí ãîëûí çàãàñíû íººö 
áàéõ ¸ñòîé õýìæýýíýýñýý 
õýçýý õàìãèéí èõ áàãàññàí 
áàéíà áý?

• Òà íàðûã çàãàñ÷ëàõàä 
÷èíü ÿàãààä òóë çàãàñûã 
àãíóóëàõã¿é ¿ëäýýëãýñýí 
þì áîë?

• Çàãàñ÷èä òóë çàãàñûã àãíàõ-
ã¿é ÷ ãýñýí ò¿¿íèé èäýø 
òýæýýë áîëäîã çàãàñíóóäûã 
àãíàõ ¸ñòîé õýìæýýíýýñýý 
õýòð¿¿ëýí àãíààä áàéâàë 
þó áîëîõ âý?

  Çàãàñ÷èä 10 æèë 
çàãàñ÷èëñàí ñòàòèñòèê òîî 
áàðèìòàí äýýðýý ¿íäýñëýí 
ºãºãäñºí àñóóëòóóäûí 
õ¿ðýýíä õîîðîíäîî ñàíàëàà 
ñîëèëöîíî. 

  Õýëýëö¿¿ëýãèéíхээ ¿ð 
ä¿íã íýãòãýæ, òàíèëöóóëàõ 
äààëãàâàð ºãíº.

  Õàìãèéí óðò íýðòýé çàãàñ-
÷èí áàãèéíõàà àæëûí ¿ð 
ä¿íã íýãòãýæ òàíèëöóóëíà.

Õè÷ýýëýý 
íýãòãýí 
ä¿ãíýõ
(15 ìèí)

  Òóë çàãàñíû òàëààðõ îëæ 
àâñàí ìýäëýãýý öýãöëýí 
ñõåì÷ëýí áóñäàäàà òàíèë-
öóóëàõ äààëãàâàð ºãíº.

  Áàãèéí ãèø¿¿ä õàìòðàí 
ÿðèëöàæ òóë çàãàñíû òàëààðх 
ìýäëýãýý íýãòãýí öýãöýëæ, 
áóñäàäàà òàíèëöóóëíà.
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Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

ТӨМ 1.ТӨМ 1.

Нас, жил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010

Биеийн урт, см 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Тул загасны биеийн өсөлтийг тодорхойлохТул загасны биеийн өсөлтийг тодорхойлох

1. Доорх хүснэгтэд тул загасны 1-60 нас хүртэлх биеийн өсөлтийн талаарх 
мэдээллийг харуулав. Мэдээллийг ажиглан тул загасны биеийн өсөлтийн зүй 
тогтлыг тайлбарлан бичнэ үү.

Нас, жил 1515 2020 2525 3030 3535 4040 4545 5050 5555 6060

Биеийн урт, см 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

2. Хүснэгтийн хоосон нүднүүдийг эгнээ, багана, 
диагналь байдлаар нэмэхэд нийлбэр нь 90 гарч 
байх тоонуудыг олж бөглөөд, тухайн насанд тул 
загасны биеийн хэмжээ ямар болохыг тооцоолно 
уу.

4848

2424

3636

3. Дээрх үйл ажиллагаануудад үндэслэн тул загасны өсөлтийн талаар чи ямар 
дүгнэлт хийх вэ?

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

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

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

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

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

............................................................................................................................
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

Үйл ажиллагааны алхамҮйл ажиллагааны алхам

• Суралцагч бүр загасчин болно.
• Суралцагчид шоог ээлжлэн хаяна. Бүх суралцагчид шоог хаяж дуусахад нэг жил 

өнгөрнө.
• Буусан шооныхоо тоогоор загасаа дэгээдэж авна. Гэхдээ тул загас дэгээнд 

орсон тохиолдолд буцааж тавина. 
• Нэг гишүүн доорх хүснэгтэнд багийнхаа гишүүдийн барьсан загасны хэмжээг 

тэмдэглэн бичнэ. Харин багийн гишүүн бүр ямар загасыг хичнээн тонн 
барьснаа жил бүрээр нь дэвтэртээ тэмдэглэн бичнэ (1ш загасыг 1 тн загас гэж 
төсөөлнө үү).

• Äºðâºí çàãàñ÷èí хамтран 10 æèëийн туршид жил òóòàì õè÷íýýí òîíí çàãàñ 
áàðüñíûã áàãàíàí äèàãðàìààð èëýðõèéëæ çóðíà.

ТӨМ 2.ТӨМ 2.

Загасчид доорх журмыг баримтлана 
гэж загасчлах зөвшөөрөл авчээ. Үүнд:

   Загасчин бүр нэг жилд 3 тонноос их 
загас барихгүй.

   Тухайн голын загасны нөөцийн 
хэмжээг 15 тонноос багасгахгүй. 

Ингээд загасчид 10 жил дараалан 
загасчлахаар болжээ. 

Загасчны нэр
Загасчилсан жил

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нийт

ЗагасчидЗагасчид
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Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

ХОЁРДУГААР ÕÝÑÝÃХОЁРДУГААР ÕÝÑÝÃ

Бид ТХБ-ын 10 чадварыг суурь боловсролын стандартад тусгагдсан 2БИО2\1а, 
2БИО3\1г, 2ГЗ1/1а, 2ГЗ1/2б, 2ГЗ2/1в … чадваруудтай уялдуулан мөн VIII 
ангийн биологи, газар зүй, хими, иргэншил, англи хэлний хичээлийн үндэсний 
киррикюлимд тусгагдсан шинжлэх ухааны дараах агуулгатай тул загастай 
холбоотой асуудлыг (Хүснэгт 2) уялдуулан киррикюлимийн агуулга, арга зүйгээ 
сонгож боловсрууллаа.

Хүснэгт 2

Хичээл
Тогтвортой 

хөгжлийн агуулга
Тухайн шинжлэх 
ухааны агуулга

Хугацаа Сэдэв

Биологи
Тул загасны 
амьдралын 

орчин, тархалт 

Голын усны идэш 
тэжээлийн хэлхээ

80 мин
Тул загас ямар ач 
холбогдолтой юм 

бол?

Газар зүй
Монгол орны 
усны ай сав

80 мин
Тул загас хаагуур 
тархсан байдаг юм 

бол?

Хими

Тул загасны 
хомсдлын 
шалтгаан

Уусмалын шинж 
чанар

80 мин
Онон голын 
усны чанарыг 
тодорхойлцгооё

Иргэншил Хууль тогтоомж 80 мин
Тул загасаа 
хамгаалцгаая

Англи хэл

Usage of modal 
verb

Article

80 мин
We can change

 the Earth

Суурь боловсролын түвшинд уг сэдвийн хүрээнд сонгож авсан чадваруудыг 
суралцагчдад эзэмшүүлэхийн тулд ямар үйлийн алхмуудыг төлөвлөснийг багш 
та ээлжит хичээлийн киррикюлимийн төлөвлөлтөөс нарийвчлан судалж, бодит 
хичээл дээрээ туршиж хэрэгжүүлээрэй. Мөн бага боловсролын түвшинд үзсэн 
тул загастай холбоотой агуулга болон суралцагчдын эзэмшсэн чадвар нь суурь 
боловсролын түвшинд ямар хэмжээнд өргөсөн гүнзгийрч байгааг киррикюлимийн 
төлөвлөлттэй танилцах явцдаа багш Та анхаарч судлаарай. 
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Сэдэв:Сэдэв:    Тул загас ямар ач холбогдолтой юм бол? (80 мин)

Зорилго:Зорилго: Тул загасны идэш тэжээлийн онцлог дээр суурилан түүний    
  экологийн ач холбогдлыг ойлгуулах

Хичээлийн явц:Хичээлийн явц:

Хичээлийн 
элемент
(хугацаа)

  Багшийн үйл ажиллагаа 
• Асуултын боломжит хувилбар

  Суралцагчийн үйл ажиллагаа 
• Хариултын боломжит хувилбар

Өмнөх 
мэдлэгийг 
сэргээн 
сануулах
(10 мин)

  Суралцагчдаар 5 өөр 
загаснаас сугалуулан 5 багт 
хуваана.

  Баг бүрт ТӨМ 1-ийг тарааж 
өгөөд тул загасыг ялгаж 
таних даалгавар өгнө.

  Баг бүр ямар шинжээр нь 
тухайн загасаа тул загас 
гэж сонгосон үндэслэлээ 
тайлбарлан бичиж, 
бусаддаа танилцуулна. 

  Суралцагчдын хариултан 
дээр үндэслэн мэдээлэл 
1-ээс танилцуулж болно.

  Мэдээллийг сонсож, 
өөрсдийн тодорхойлон 
бичсэн тул загасны шинж 
тэмдэгтэй тохирч байгаа 
эсэхийг харьцуулан нэмэлт 
тэмдэглэл хөтлөнө.

Мэдээлэл 1
Тул загас нь том амтай, дээд эрүү уртавтар, нүднээс хойш 
давсан, эрүү тагнай бөх шүдтэй, нуруугаараа хүрэвтэр бараан, 
хэвлийгээрээ ногоовтор мөнгөлөг солонгорсон өнгөтэй, хар 
өнгийн дугуй толботой, урт бүдүүн биетэй бөгөөд сүүлний, махан 
болон хойд сүвийн сэлүүрүүд нь улаан өнгөтэй байна. Үржлийн 
үед хэвлийн хэсгээрээ ягаардаг.

Шийдвэрлэх 
асуудал 1
(5 мин)

  ТӨМ 1 дээрх загаснуудыг 
ойролцоо шинж тэмдгээр 
нь ангилах даалгаврыг 
өгнө.

  Багууд загаснуудыг ижил 
төстэй шинж тэмдгээр 
нь ялгаад, яагаад ингэж 
ангилснаа бусдадаа 
танилцуулж хэлэлцүүлнэ.

БИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМБИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМ



17

Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

Асуудал 
шийдвэрлэх
(10 мин)

  Ñóраëöàгчдын ангилж 
ялгасан шинж тэмдгүүдийг 
нэгтгэн, çагасны ангиллыг 
æèøýý áîëãîí хуëдыí 
овгийн загасны ангиллаар 
(мэдээлýë 2) òàíèëöóóëíà.  

  Ñóðàëöàã÷èä ìýäýýëëèéã 
äýâòýðòýý òýìäýãëýæ àâíà.

Мэдээлэл 2
Ангиллын хамгийн бага нэгж нь зүйл юм. Зүйлүүд нийлж төрөл, 
төрлүүд нийлж овог, овгууд нийлж баг, багууд нийлж анги, ангиуд 
нийлж хүрээг үүсгэнэ. Амьд биеийг нэрлэхдээ “Хос нэршлийн 
зарчим”-г хэрэглэнэ. Ингэхдээ төрлийн нэрийг өмнө нь томоор 
харин зүйлийн нэрийг ард нь жижгээр латинаар бичиж нэрлэдэг. 
Хос нэршлийн зарчмыг Шведийн эрдэмтэн К.Линней анх нээсэн.

Аймаг Амьтан
Хүрээ Хөвчтөн
Дэд хүрээ Нугалмайтан буюу сээр нуруутан
Анги Загас
Дэд анги Яст загас
Баг Яргайтан
Овог Хулдынхан 
Төрөл Тул 
Зүйл Сибирь тул (Hucho taimen )

Øèéäâýðëýõ 
àñóóäàë 2
(5 ìèí)

• Ýíý îâãèéí çàãàñíóóä áóñàä 
îâãèéí çàãàñíóóäààñ ãàäààä 
áàéäëààðàà ÿìàð ÿëãààòàé 
áàéíà âý?

• Õýäýí íàñíààñàà ¿ðæèëä 
îðäîã áèëýý?

• Òóë çàãàñíû ¿ðæèë õýçýý, 
õààíà, ÿìàð õóãàöààíä 
ÿâàãääàã юм бол?

  Ñóðàëöàã÷èä ºìíºõ 
ìýäëýã äýýðýý òóëãóóðëàí 
áóñàäòàéãàà ñàíàë 
ñîëèëöîíî. 

Àñóóäëàà 
øèéäâýðëýõ
(10 ìèí)

  Суралцагчдын хариултан 
дээр үндэслэн мэдээлэл 
3-аас танилцуулж болно.

  Ñóðàëöàã÷èä ìýäýýëëèéã 
äýâòýðòýý òýìäýãëýæ àâíà.

Мэдээлэл 3
Тул загас нь 6-7 наснаас эхлэн бэлэг боловсорч үржилд ордог. 
Тул загас нь V сарын 1-наас VI сарын 15-ны хооронд түрсээ 
шахдаг бөгөөд энэ нь усны урсгал болон температураас ихээхэн 
хамаардаг. 
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Îðîí íóòãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéí àñóóäëûã 
õè÷ýýëèéí êèððèêþëèìä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàì

Үржлийн үедээ голоо өгсөж нүүдэллэн, голын ёроолын усны 
солилцоо ихтэй буюу хүчилтөрөгчийн хангамж сайтай, хайрга 
чулуу багатай цүнхээл хэсэгт байрлана. Èíãýýä ò¿ðñ øàõàõ 
ãàçðûíõàà õàéðãà ÷óëóóã ñ¿¿ëíèéõýý ñýë¿¿ðýýð øàâõàðäàæ 
òýãøëýýä õýñýãõýí ãàçðыг õîíõîéëãîí îéðîëöîîãîîð íýã óäàà 
äóíäæààð 14325 ø ò¿ðñ øàõäàã. Ýð çàãàñ íü øàõñàí ò¿ðñýí äýýð 
ñ¿¿ãýý àñãàæ ¿ð òîãòîëò ÿâàãäàíà. 

ЗавсарлагаЗавсарлага

Øèéäâýðëýõ 
àñóóäàë 3
(5 ìèí)

• Тул загас юугаар хооллодог 
юм бол? 

• Тулын жараахай болон нас 
бие гүйцсэн тулын идэш 
тэжээл нь ижил байх болов 
уу? Та нар юу гэж бодоæ 
байна âý?

  Суралцагчид өмнөх 
мэдлэг дээрээ тулгуурлан 
бусадтайгаа санал 
солилцоно.

Асуудлаа 
шийдвэрлэх 
(20 мин)

  Баг бүрт ТӨМ 2-т үзүүлсэн 
загасны зургуудыг хайчилж 
бэлтгэснээ тарааж өгнө.

  Эдгээр загас идэш 
тэжээлийн хувьд хоорондоо 
ямар зохилдлогоотойг 
харуулах даалгавар өгнө.

  Багийн гишүүд хоорондоо 
хэлэлцэн голын усан дахь 
загасны идэш тэжээлийн 
хэлхээг зургаар эвлүүлж, 
сумаар холбоод бусдадаа 
танилцуулна.
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  Суралцагчдын хариултан 
дээр үндэслэн мэдээлэл 
4-ээс танилцуулж болно.

  Суралцагчид багшийн 
өгсөн мэдээллээс дэвтэртээ 
тэмдэглэж авна.

Мэдээлэл 4
Тулбаг (жараахай) эхний сардаа сээр нуруугүй амьтдаар хооллох 
бөгөөд хоёр сарын дараа (~50 мм) загасаар хооллож эхэлдэг. 
(Holcik, 1988). 1 настайгаасаа эхлээд өөрийн биеийн уртын 10-30 
хувьтай тэнцэх хэмжээний жижиг загасаар хооллодог. 4 наснаас 
улаан нүдэн, сугас, эрээн жараа, хадран, зантаахай зэрэг жижиг 
загас мөн хөхтөн амьтад, шувууны ангаахай, дэгдээхэй барьж иднэ. 
Тул загас нь зун, намрын улиралд уулын голуудын загасны тоо 
толгойд, өвөл нуурын загасны өвөлжөөний бөөгнөрлийн үед 
ихээхэн нөлөөлнө. Хэрлэн, Онон, Халх голын тулын үндсэн хоол 
тэжээлд нүцгэн жараа, гүрцүүд, халбаган загас байдаг. Буйр 
нуурт агнуурын бус жараахай загаснаас гадна улаан далбаат, 
улаанживэрт, Дархадын хотгорын нуурт цагаан загас, хадран 
зэрэг агнуурын загасаар хооллосон байдаг. 

Хичээлээ 
нэгтгэн 
дүгнэх
(15 мин)

Дараах асуудлуудын хүрээнд 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 
замаар хичээлийг нэгтгэн 
дүгнэхэд үйл ажиллагаагаа 
чиглүүлнэ:
• Тул загас идэш тэжээлийн 

хэлхээнд хаана байрлаж 
байна вэ?

• Тул загас юугаар хооллож 
байна вэ?

• Идэш тэжээлийн хувьд 
өрсөлдөгч загас байна уу?

• Голын усны амьтдын идэш 
тэжээлийн хэлхээн дэх нэг 
загас устаж алга болох 
эсвэл тоо толгой нь хэт 
цөөрөхөд ямар өөрчлөлт 
гарах бол?

• Тул загас устаж алга болвол 
ямар өөрчлөлт гарах бол?

• Тул загас цэнгэг усны 
хамгийн том махчин загас 
учраас голын усны идэш 
тэжээлийн хэлхээнд хамгийн 
дээр байрлаж байна. Гэхдээ 
цурхай (зэвэг, цулбуурт 
алгана, өлгөр цагаан, улаан 
далбаат гэх мэт махчин 
загас) идэш тэжээлийн хувьд 
хамгийн том өрсөлдөгч нь 
байдаг.

• Хэрвээ тул загасны идэш 
тэжээл болсон загас устаж 
алга болох, хэт цөөрвөл 
голын идэш тэжээлийн 
хэлхээний тэнцвэр алдагдан 
тулын тоо толгой буурах зүй 
тогтол ажиглагдана.  

• Харин тул загас устаж алга 
болвол түүний идэш тэжээл 
болж байсан загаснууд хэт 
үржиж өснө. Үүний нөлөө 
нь голын усны экологийн 
тэнцвэр алдагдахад хүргэнэ. 
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ТӨМ 1.ТӨМ 1.

1. Улаанживэрт 2. Цагаан хадир

3. Зэвэг 4. Хар гүрц

5. Амарын хадран 6. Монхор гүрц

7. Амарын цурхай 8. Сибирь тул 

9. Амарын хилэм 10. Улаандалбаат
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ТӨМ 2.ТӨМ 2.
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ГАЗАР ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМГАЗАР ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМ

Сэдэв: Сэдэв:   Тул загас хаагуур тархсан байдаг юм бол? (80 мин)

Зорилго:Зорилго: Тул загасны амьдрах орчин, тархалтын талаар ойлголттой    
  болж, түүний тоо толгой буурахад нөлөөлж буй хүчин    
  зүйлс, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох

Хичээлийн явц:Хичээлийн явц:

Хичээлийн 
элемент
(хугацаа)

  Багшийн үйл ажиллагаа 
• Асуултын боломжит хувилбар

  Суралцагчийн үйл ажиллагаа 
• Хариултын боломжит хувилбар

Шийдвэрлэх 
асуудал 1
(5 мин)

• Манай оронд байдаг 
тул загаснаас гадна өөр 
зүйлийн тул загас байдаг 
болов уу?

• Тэдгээр тул загас хаагуур 
тархан амьдардаг юм бол?

  Суралцагч бүр өөрийн 
таамаглалыг дэвтэртээ 
тэмдэглэн бичээд бусдадаа 
танилцуулна.

Асуудлаа 
шийдвэрлэх 
(15 мин)

  Суралцагч бүрт  ТӨМ 1ТӨМ 1--ийг 
тарааж өгнө.

  Суралцагч бүр ТӨМ 1 дээр 
тул загасны тархац нутгийг 
харандаагаар тоймлон зурна. 

  Суралцагчдыг 1-5 
хүртэл тоолуулж 5 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй хэд хэдэн 
багт хуваана.

  Яагаад эдгээр голуудад тул 
загас амьдардаг гэж бодож 
байгаагаа багийн гишүүд 
бие биедээ танилцуулан, 
саналаа солилцоно.

Дээрх даалгаврын тусламжтайгаар тул загасны тархалт, 
амьдрах орчны талаарх суралцагчдын өмнөх мэдлэгийг тандан 
тодорхойлох боломжтой.  Жишээ нь, суралцагчид тул загас 
нь дэлхийн ямар ч усанд амьдардаг байх гэж төсөөлж байвал 
өөрсдийн мэдэх, сонсож байсан голуудаа сонгох магадлалтай, 
хэрэв цэнгэг усанд амьдардаг гэдгийг мэдэж байвал цэнгэг устай 
гол мөрнийг, харин Орос улсад тул байдаг гэж сонссон бол ОХУ-
ын гол мөрнийг сонгож болох юм.



23

Áàãø íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ãàðûí àâëàãà

  Ñóðàëöàã÷äûí õàðèóëòàí 
äýýð ¿íäýñëýí ÒªÌ 2 áîëîí 
мýäýýëýë1-ийг ашиглан тул 
çàãàñíû 5 зүйл,  тэдгээрийн 
тархалтыí òàëààð 
äýëãýð¿¿ëýí тайлбарлаíà.  

  Мэдээллийг дэвтэртээ 
тэмдэглэн бичиж, өөрсдийн 
таамаглалаа багшийн өгсөн 
мэдээлэлтэй харьцуулан 
дүгнэлт гаргана.

 

Мэдээлэл 1
Тул загас нь одоогоос 50 сая жилийн өмнө, мөстлөгийн дараа 
цэнгэг усны загас болж үүссэн бөгөөд дэлхийн бөмбөрцгийн  
зүүн хойд хэсэгт тархсан байдаг. Дэлхий дээр 5 зүйлийн тул 
загас байдаг ба Европ тивд Дунай мөрний саваар тархсан тулыг 
Дунайн тул (Hucho hucho), Монгол болон Орост байдаг тулыг 
Сибирь тул (Hucho taimen),  Хятадын Сичуан мужид байдаг тулыг 
Сичуан тул (Hucho bleekeri), Солонгост байдаг тулыг Солонгос 
тул (Hucho Ishikawai), Япон хойд хэсгийн арлууд болон Сахалинд 
тархсан тулыг Сахалин тул (Parahucho perryi) буюу тэнгисийн тул 
гэж нэрлэдэг байна. Манайд байдаг Сибирь тул нь Хойд мөсөн 
далайн болон Номхон далайн ай савын Обь мөрнөөс Лена голын 
сав газар, Амар мөрний савд, Печора голын  баруун гарын цутгал 
голуудад, Кама мөрөнд тархсан байдаг. 

Шийдвэрлэх 
асуудал 2
(5 мин)

• Тул загас нь манай орны 
бүх гол мөрөн, нуурт 
амьдардаг уу? 

  Суралцагч бүр тул загас 
амьдардаг гэж бодож буй 
гол мөрний нэрсийг бичнэ.

Асуудлаа 
шийдвэрлэх 
(15 мин)

  Суралцагчид баг дотроо 
саналаа солилцоод,  үр 
дүнгээ танилцуулах 
даалгавар өгнө. 

  Баг дотроо саналаа 
солилцоод,  хамгийн богино 
нэртэй гишүүн нь багийнхаа 
саналыг нэгтгэн танилцуулна.

  Багуудын ажлын үр дүнг 
сонссоны дараа ТӨМ 3-ийг 
самбарт байрлуулаад 
мэдээлэл 2-ийг 
танилцуулна. 

  ТӨМ3 дээрх газрын зургийг 
унших замаар тул загас 
тархсан голуудын талаарх 
мэдээллийг тэмдэглэж авна.

  Өөрсдийнхөө хариулттай 
адил болон ялгаатай байгаа 
эсэх талаар харьцуулж 
дүгнэлт хийнэ.

Мэдээлэл 2
Дэлхий дээрх 5 зүйлийн тулаас Сибирь тул нь байгаль дээр унаган 
байдлаараа хадгалагдан үлдэж чадсан байдаг. Энэхүү загас нь 
манай орны  Шишхэд, Эг, Үүр, Дэлгэр мөрөн, Идэр, Чулуут, Ерөө, 
Сэлэнгэ, Орхон, Туул голууд, Дархадын хотгорын Доод цагаан 
нуур болон Амарын (Номхон далайн) ай савын Буйр нуур, Онон, 
Хэрлэнгийн эх болон Халх голд тархсан байдаг.
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ЗавсарлагаЗавсарлага

Шийдвэрлэх 
асуудал 3
(5 мин)

  Эдгээр гол, нуурууд нь 
ямар нийтлэг шинж 
чанартай болоод тул 
загасíû амьдрах орчин 
áîëæ áàéãààã  тодорхойлîõ 
äààëãàâàð ºãíº.

Àñóóäëàà 
øèéäâýðëýõ 
(10 ìèí)

  Ñóðàëöàã÷ á¿ðт äýâòýðòýý 
äàðààõ õ¿ñíýãòèéã çóðàõ 
äààëãàâàð ºãíº.

  Голуудын шинж чанарт 
харгалзсан тэмдэглээг 
хийхдээ хэрэв тийм гэж үзэж 
байвал (+), үгүй гэж үзэж 
байвал (-) тэмдэг тавина. 

Голын нэр

Голын усны ерөнхий шинж байдал

Ц
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Шишхэд 

...

  Дээрх үйл ажиллагааны үр 
дүнд үндэслэн тул загас 
нь цэнгэг устай, түргэн 
урсгалтай, хайрга чулуутай,  
харгиа боргиотой, хүйтэн 
устай голд амьдардаг 
гэсэн дүгнэлтэнд хүрэхээр 
суралцагчдын үйл 
ажиллагааг чиглүүлэн 
ажиллаарай.

  Эдгээр голуудын ерөнхий 
шинж чанарт үндэслэн 
тул загасны амьдрах 
орчны талаар дүгнэлт 
гаргаж, хоорондоо санал 
солилцоно.

  Суралцагчдын хариултан 
дээр үндэслэн мэдээлэл 
3-ийг танилцуулна.

  Суралцагчид багшийн 
өгсөн мэдээллээс дэвтэртээ 
тэмдэглэж авна.

Мэдээлэл 3 
Эдгээр гол нь Хойд мөсөн далайн болон Номхон далайн ай савд 
багтдаг ихэвчлэн манай орны Хангай, Хэнтий Хөвсгөлийн уулсаас 
эх авсан голууд учраас уулын голын шинжтэй буюу хүйтэн устай, 
түргэн урсгалтай, харьцангуй цэнгэг, давс багатай юм.
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Øèéäçýðëýõ 
àñóóäàë 4
(5 ìèí)

• Та нар Онон голд хичнээн 
тул загас амьдардаг гэж 
бодож байна вэ?

• Суралцагчид өөрсдийн 
таамаглаж буй тоог хэлнэ.

Àñóóäëàà 
øèéäâýðëýõ
(10 ìèí)

  Суралцагчдын хариултан 
дээр  мэдээлэл 4-ийг 
танилцуулна.

  ªºðñäèéí òààìàãëàæ 
áóé òîîã áàãøèéí ºãñºí 
ìýäýýëýëòýé õàðüöóóëàí  
ä¿ãíýíý.

Мэдээлэл 4
Онон голын тул загасыг хамгаалах ажил 2006 оноос эхэлсэн 
бөгөөд 2007 онд 14 хоногийн туршид хийсэн АНУ-ын эрдэмтэн Зеб 
Хоган, Сүдийп Чандра нарын тулын тоо толгойг тогтоох ажиглалт 
судалгааны үр дүн монголын судлаач П.Цогтсайханы Онон голын 
дагуух Батширээт, Биндэр, Дадал, Норовлин, Баян-Адрага, Баян-
Уул сумдын нутгийн загас сонирхогч иргэдтэй хамтран бүтэн жил 
ажиглалт хийж гаргасан судалгааны үр дүнтэй маш ойролцоо 
гарсан байна. Эдгээр судалгаагаар “Онон голын нэг километрт 
ойролцоогоор нэг л тул байна“ гэсэн үр дүн гарсан байна. Онон 
гол Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр 400 км урсдаг гэж үзвэл одоо 
400 орчим тул загастай гэж ойлгож болно. 
“Монголын Тул Сан”-гийн Эг-Үүрийн голд хийсэн судалгааны 
дүнгээс харахад Эг-Үүрийн голын тул загасны тархац нь 
харьцангуй хэвийн буюу 1 км-д 12,5 толгой байсан. Үүнээс үзэхэд 
урсацын хэмжээгээрээ Онон голын хэмжээний том голд Тул загас 
хэвийн тархацтай үедээ нэг километрт 10-15 орчим толгой байж 
болохоор байгаа юм. Гэтэл дээрх ажиглалт судалгааны үр дүнгээс 
харахад Онон голын тул загас сүүлийн хэдэн (2000 оноос хойш) 
жилд 10-15 дахин багассан буюу тул загасны тархац, тоо толгой 
хэвийн байдлаасаа хэд дахин бага болжээ.

Хичээлээ 
нэгтгэн 
дүгнэх
(10 мин)

  Òóë çàãàñíû òîî òîëãîé 
байгалийн, нийгмийн, 
ýäèéí çàñãèéí ÿìàð õ¿÷èí 
ç¿éëýýñ  øàëòãààí áàãàñàæ 
áóéã орон нутгийнхаа 
нөхцөлд үндэслэн 
тодорхойлж, ñõåì÷èëýí 
çóðæ, òàíèëöóóëààä 
õè÷ýýëýý íýãòãýí ä¿ãíýõ 
äààëãàâàð ºãíº.

  Багийн гишүүд ярилцан 
тулгуур дохио ашиглан 
гаргаж ирнэ.
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Сэдэв: Сэдэв:    Онон голын усны чанарыг тодорхойлцгооё (80 мин)

Зорилго:Зорилго: Голын усны чанарыг тодорхойлдог биологийн, химийн хялбар   
  аргуудыг ашиглан Онон голын усны чанарыг тодорхойлох

Хичээлийн явц:Хичээлийн явц:

Хичээлийн 
элемент
(хугацаа)

  Багшийн үйл ажиллагаа 
• Асуултын боломжит хувилбар

  Суралцагчийн үйл ажиллагаа 
• Хариултын боломжит хувилбар

Сэдэлжүүлэх
(10 мин)

  Танай ангийнханд 
хаягласан нэгэн захидал 
иржээ. 

  Суралцагчдад ТӨМ 1-дээрх 
захидлыг уншиж өгнө. 

  Суралцагч бүр тул загасны 
илгээсэн захидлыг 
анхааралтай сонсоно. 

• Энэ захидлыг сонсоход та 
нарт ямар сэтгэгдэл төрж 
байсан бэ?

  Зарим суралцагчид өөрт 
төрсөн сэтгэгдлээсээ 
бусадтайгаа хуваалцана.

Шийдвэрлэх 
асуудлаа 
дэвшүүлэх 
(10 мин )

• Тул загас болон усны бусад 
амьтдын амьдралын орчин 
болсон Онон голын усны 
чанарыг тодорхойлохын 
тулд  ямар судалгаа хийвэл 
зүйтэй вэ?

• Голын усыг бохирдуулж 
буй эх үүсвэрүүдийг судлаж 
тогтооё.

• Онон голын усны 
бохирдлын хэмжээг 
тодорхойлъё.  

•  Голын усны бохирдлыг 
ямар аргаар судлаж болох 
вэ?

• Голын усны чанарыг 
илтгэдэг шавжнуудын 
хэмжээг тодорхойлох 
замаар

• Голын усны pH-ийг 
тодорхойлох замаар

Асуудлаа 
шийдвэрлэх
(40 мин)

  Суралцагчдыг 1-5 хүртэл 
тоолуулж 5 хүний бүрэл-
дэхүүнтэй хэд хэдэн багт 
хуваагаад ТӨМ 2-ийг 
тарааж өгнө.

  ТӨМ 2 дээрх голын 
усны чанарыг илтгэдэг 
шавжнуудын талаарх 
мэдээлэлтэй уншиж 
танилцана. 

ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМ
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  Баг тус бүрт  томруулагч 
шил 4ш, петрийн аяга 4ш, 
шилэн сав 4ш болон 4 өөр 
цэгээс авсан Онон голын 
усны дээжийг тарааж өгнө. 
Үүнд:
• Хүн, малын хөлд 

бага өртсөн, урсгал 
өөдөө нэгээс доошгүй 
километр газрын усны 
дээж

• Айл өрх ундны усаа 
байнга авдаг газрын 
усны дээж 

• Мал олноор ордог, 
малын хөлд дарагдсан 
газрын усны дээж

• Хүмүүс машин болон 
хувцас хунараа угаадаг 
газрын усны дээж

  Өгсөн дээжүүдийг ашиглан 
ажиглалт судалгааг хэрхэн 
явуулах төлөвлөгөөгөө 
хамтран боловсруулж, 
багшдаа танилцуулсны 
дараа туршилтаа хийж 
эхлэх даалгавар өгнө.

  Туршилтыг хэрхэн хийж 
гүйцэтгэх алхмуудыг багаа-
раа ярилцаад, бичгээр 
илэрхийлж багшдаа 
танилцуулан туршилтаа 
эхлэх зөвшөөрөл авна.

  Баг тус бүр дээжүүдээс 
бага багаар нь таслан авч 
петрийн аяга руу хийгээд 
томруулагч шилнийхээ 
тусламжтайгаар ямар шавж 
хичнээн хэмжээтэй байгааг 
судлаж тогтооно. 

  Судласан дээжээ хоосон 
байгаа шилэн савандаа 
хийнэ.

  Багийн гишүүн бүр ажиг-
лалт, тэмдэглэл хөтлөнө. 

  Голын усны 4 дээжинд 
хийсэн судалгааны үр 
дүндээ үндэслэн Онон 
голын усны чанар ямар 
байгаа талаар багаараа 
ярилцаж дүгнэнэ. 

Хичээлээ 
нэгтгэн 
дүгнэх
(15 мин)

  Судалгааны үр дүнгээ 
бататгахын тулд та нарын 
өмнө дурьдсан pH-ийг 
тодорхойлох аргаа ашиглан 
үргэлжлүүлэн судлая. 

  Баг бүрт лакмусын цаасыг 
индикаторын цаасны хамт 
тарааж өгнө. 

  Лакмусны цааснаас таслан 
авч 4 дээжиндээ дүрнэ.

  Лакмусын цаасаа хатаасны 
дараа индикаторын цаасан 
дээр байрлуулан голын 
усны дээжний рН-ын утгыг 
тодорхойлно.

  Тул загасны амьдрах орчны 
чанар ямар байгаа талаар 
өөрсдийн дүгнэлтүүдийг 
танилцуулах даалгавар 
өгнө. 

  Хоёр судалгааны үр дүндээ 
үндэслэн голын усны чанар 
болон бохирдлын талаар 
нэгдсэн дүгнэлт гаргана. 

  ¯ð ä¿í, ä¿ãíýëòýý áóñäàäàà 
òàíèëöóóëæ, ñàíàë áîäëîî 
ñîëèëöîíî.
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Ãýðèéí 
äààëãàâàð 
ºãºõ
(5 ìèí)

1. Îíîí ãîëûí óñíû áîõèðäëûã áàãàñãàí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ 
÷èãëýëýýð öààøèä ÿìàð ¿éë àæèëëàãààã ñàíàà÷ëàí 
õýðõýí õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ººðñäèéí ñàíàëóóäûã íýãòãýí 
áîëîâñðóóëæ, çóðàãò õóóäàñ õèéæ, çîõèõ áàéãóóëëàãóóäûí 
ñàìáàðò áàéðëóóëàõ äààëãàâàð ºãíº. 

2. ªºðèéí õèéñýí ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä ¿íäýñëýí ÿìàð áîäèò 
àæëóóäûã õèéæ ýõëýõýýð òºëºâëºæ áóé òàëààðàà òóë çàãàñàíä 
õàðèó çàõèäàë áè÷èõ äààëãàâàð ºãíº.

Зөвлөмж Энэхүү хичээлийг хавар болон намрын улиралд явуулах нь 
зохимжтой. Танхмийн сургалтаас гадна экскурс хичээлийн 
хэлбэрээр явуулж болно.

ТӨМ 1.ТӨМ 1.

Тул загасны илгээсэн захидалТул загасны илгээсэн захидал

Онон голын тул загас би одоо 40 настай билээ. Намайг 
мэндэлснээс хойш эхний хорин жил голын ус минь цэвэр тунгалаг, 
олон зүйлийн загастай, уснаас идэш тэжээл хайсан шувууд энд 
тэндгүй эргэлддэг хэдий ч бүгд л идэш тэжээлдээ санаа зоволгүй 
амьдардаг байсан сан. 

Харин сүүлийн хорин жилд голын ундарга болон ойр орчмын 
ой модыг их хэмжээгээр тайрсан, ахуйн ба үйлдвэр, уурхайн 
хаягдал хог, бохир усаа гол руу урсгасан гэх мэт хүмүүсийн 
сөрөг үйлдлүүдээс болж  голын усан дахь амьтдын амьдралын 
орчин доройтож байна. Хэдийгээр зарим нь үүнд дасан зохицон 
амьдарч байгаа ч зарим нь тэсгэлгүй энэхүү хорвоог орхин одож 
байна. Энэ бүхнээс болоод бие минь бүхэлдээ хордож цаашид 
амьд явах хугацаа маш бага болжээ.

Иймд Онон голын усаар ундаалдаг та бүхэн бидний амьдрах 
орчныг сайжруулах чиглэлээр ул суурьтай судалгаа хийж тодорхой 
арга хэмжээ авч өгнө үү. 
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ТӨМ 2.ТӨМ 2.
Голын усны шинж чанарыг илэрхийлэгч шавжууд

Голын ёроолын макро сээр нуруугүйтнийг усны чанарын үзүүлэлт болгон 
ашигладаг. Тэдний аль төрөл нь голын усанд элбэг байгаагаар усны бохирдлын 
байдлыг тодорхойлж болно. 

Голын усны чанар сайн байгааг илтгэдэг шавж:
Эдгээр шавж нь сайн чанарын усанд амьдардаг бөгөөд ууссан хүчилтөрөгчийн 
хэмжээ өндөр байхыг шаарддаг. Усны чанар муудсан бол байдаггүй.

Голын усны чанар муу байгааг илтгэдэг шавж:
Эдгээр шавж нь усны чанар муу, ууссан хүчилтөрөгч бага усанд элбэг байдаг. 
Түүнчлэн чанар сайн устай газар ч байдаг. Эдгээр шавж бусдаасаа илүү элбэг 
байвал усны чанар муу байгааг илтгэнэ.

Ñàéí, ìóó õàìààã¿é ÿíç á¿ðèéí ÷àíàðûí óñàíä àìüäàðäàã øàâæ:
Сайн, муу хамаагүй янз бүрийн чанарын усанд амьдардаг.
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Сэдэв: Сэдэв:   Тул загасаа хамгаалцгаая (80 мин)

Зорилго:Зорилго: Тул загасыг хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжуудын  
  талаар судлах явцдаа өөрийгөө болон бусдыг аливаа   
  эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чадварт суралцах

Хичээлийн явц:Хичээлийн явц:

Хичээлийн 
элемент
(хугацаа)

  Багшийн үйл ажиллагаа 
• Асуултын боломжит хувилбар

  Суралцагчийн үйл ажиллагаа 
• Хариултын боломжит хувилбар

Жүжигчил-
сэн тоглол-
тонд бэлтгэх
(20 мин)

  Суралцагчдад 4 өөр өнгийн 
цаас сугалуулан 4 багт 
хуваана.

  Баг бүрт ТӨМ 1 дээрх 
тохиолдлуудаас нэгийг 
тарааж өгөөд тул загастай 
холбоотой тухайн асуудлын 
хүрээнд жүжигчилсэн 
тоглолт бэлтгэж үзүүлэх 
даалгавар өгнө.

  Багийн гишүүд өгөгдсөн 
тохиолдлыг уншиж 
танилцаад, дүрүүдээ 
хувиарлаж, бэлтгэлээ хийнэ. 

  Жүжигчилсэн тоглолтонд 
бэлтгэхдээ дараах 
асуудлуудыг багууд 
анхааран ажиллана.
• Жүжигчилсэн 

тоглолтонд багийн бүх 
гишүүд оролцоно.

• Тоглолтонд 15 минут 
бэлтгэнэ.

• Тоглолтын үргэлжлэх 
хугацаа 5 минутаас 
хэтрэхгүй.

Хууль тогтоомж зөрчсөн буюу гэмт хэрэгтэй холбоотой тохиолдлын 
жишээг хичээлд ашиглахдаа жишээн дээр гарах хүний нэрийг 
болгоомжтой сонгож хэрэглэх нь зүйтэй. Учир нь таны өгсөн 
тохиолдлын жишээ дотор танай ангийн аль нэг суралцагчийн 
нэртэй ижил байх юм бол хичээлийн дараа түүнийг тоглоомоор 
шоолох тохиолдол гарч магадгүй бөгөөд үүнээс нь болж тухайн 
суралцагч бусдадаа гомдох, өширхөх, хичээлээсээ болон найз 
нөхдөөсөө өөрийгөө тусгаарлаж болох учраас үүнийг анхаарах 
хэрэгтэй. Иймээс хүний нэрсийг бид зөвхөн үсгээр тэмдэглэлээ.

ИРГЭНШИЛ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМИРГЭНШИЛ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМ
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Жүжигчил-
сэн тоглол-
тоо тавих
(20 мин)

  Суралцагчдыг нэг том 
тойрог болгож суулгана. 
Энэ нь бүх суралцагчдад 
жүжигчилсэн тоглолтыг 
харах боломжийг 
олгохоос гадна үзэл 
бодлоо илэрхийлэхэд 
илүү чөлөөтэй орчинг 
бүрдүүлэхэд чиглэж байгаа 
юм.

  Багууд бэлтгэсэн тоглолтоо 
үзүүлнэ.

  Бусад багийнхаа тоглолтыг 
үзэх явцдаа тул загастай 
холбоотой ямар зөрчилтэй 
асуудлууд гарч байгаа 
болон түүнийг хэрхэн 
шийдвэрлэж байгаа талаар 
суралцагч бүр ажиглалт 
хийж, тэмдэглэл хөтлөнө.

ЗавсарлагаЗавсарлага

Хэлэлцүүлэг 
зохион 
байгуулж 
хичээлээ 
нэгтгэн 
дүгнэх
(40 мин)

  Дараах асуудлуудын хүрээнд тохиолдлын жишээ бүр дээр 
суралцагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. Үүнд:
• Тул загастай холбоотой ямар зөрчилтэй асуудлууд гарсан бэ?
• Шийдвэрлэсэн арга зам нь бодит торгууль, ял шийтгэлийг 

оноож чадсан уу?
• Ямар хууль тогтоомжийн хүрээнд энэхүү асуудлыг 

шийдвэрлэж байна вэ? 
• Эдгээр хууль тогтоомжуудыг мэдээгүй болон мэдсэн ч дагаж 

мөрдөөгүйгээсээ болоод иргэд ямар эрсдэлд орж байна вэ?
• Эдгээр эрсдэлд орохгүйн тулд яах ёстой вэ?
• Тул загасыг хороосноор байгаль экологид ямар хохирол 

учруулах вэ?...

Зөвлөмж Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëýýð òóë çàãàñûã õóóëü áóñààð àãíàñíààð áàéãàëü 
ýêîëîãèä ÿìàð õîõèðîë ó÷èð÷ áîëîõ, ìºí èðãýäèéí òóë çàãàñíû 
òàëààðõ ìýäëýã õîìñ áîëîí ìýäñýí íü ÷ ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõã¿éãýýñ 
áîëîîä ÿìàð ýðñäýëä îðæ áîëîõûã ñóðàëöàã÷äàä îéëãóóëàõ, óëìààð 
ýíýõ¿¿ õîâîðäñîí çàãàñûã õàìãààëàõ òàëààð ãàðñàí äàðààõ õóóëü 
òîãòîîìæóóäûí òîäîðõîé çààëòóóäûã ñóðòàë÷ëàõàä ÷èãëýñýí. ¯¿íä:

  Òóë çàãàñ íü 1997 îíä ÌÓ-ûí Óëààí íîìонä “õîâîð àìüòàí” 
гэж бүртгэгдсэн боловч ан агнуурын тухай хуулиар нэг удаагийн 
зөвшөөрлөөр 2 ш тул загас барьж ахуйн хэрэгцээндээ хэрэглэж 
болдог байсан. Тул загасыг хамгаалах зорилгоор МУ-ын засгийн 
газрын 2005 оны 248 òîîò тогтоолоор ховор амьтныг тусгай 
зориулалтаар зөвхөн БОАЖЯ-ны зөвшөөрлөөр барих болсон. 
Тусгай зориулалтанд судалгаа шинжилгээний зориулалтаар 
барих эсвэл, гадаадын жуулчид тусгай төлбөртэйгээр бариад 
усанд эргүүлэн тавих загасчлал хамаардаг болсон.

  Ãàäààäûí æóóë÷èí çàãàñ÷èä Ìîíãîëä çàãàñ÷ëàõäàà çààâàë 
àÿëàë æóóë÷ëàë ÿâóóëàõ ýðõ á¿õèé êîìïàíèàð çóó÷ëóóëíà.
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  “Àí, àãíóóðûí òóõàé õóóëü”-èéí 10.4-ò çààñíààð íýã óäààãèéí 
ýðõèéí áè÷ãýýð 2 òóë çàãàñ, áóñàä çàãàñ 10 øèðõýãèéã áàðèõ 
ýðõòýé. (Ýíýõ¿¿ çààëòûã  çàãàñàà áàðèàä áóöààæ òàâèõ ãýæ 
îéëãîõ ¸ñòîé.)

  Áàéãàëü  îð÷íû ñàéäûí 2008 îíû 79 äóãààð òóøààëààð 
áàòëàãäñàí “ÀÍ ÀÌÜÒÀÍ ÀÃÍÀÕ, ÁÀÐÈÕ, ÇªÂØªªÐªË 
ÎËÃÎÕ ÆÓÐÀÌ”-ûí 17.10-ä  òóë çàãàñûã çºâõºí íýã ñàëàà 
ñýòã¿¿ðòýé, ¿ç¿¿ðòýý ñýðòýíã¿é äýãýýã àøèãëàæ, õèéìýë 
ºãººøººð ãýìòýýëã¿é áàðüæ, áóöààí óñàíä íü òàâèíà.

Хэрвээ тул загасыг хууль бусаар агнасан нь илэрсэн тохиолдолд 
“Амьтны аймгийн тухай хууль”-ийн 25 дугаар зүйлд зааснаар 
амьтны аймагт учруулсан хохирлыг гэм буруутай этгээд тухайн 
амьтны талаарх засгийн газраас тогтоосон  экологи, эдийн 
засгийн үнэлгээг хоёр дахин өсгөж төлнө. 

Тул загасны экологи-эдийн засгийн үнэлгээТул загасны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ

Эр тул Эм тул Төл

1м-ээс дээш 100 мян.төг 130 мян.төг 170 мян.төг

1м хүртэл 75 мян.төг 97.5 мян.төг 127.5 мян.төг

Мөн “Ан агнуурын тухай хууль”-д дараах заалтууд орсон:
  16.1.4-т …заасан хугацааг зөрчиж ан агнасан, загас барьсан, 

... эрхийн бичигт зааснаас хэтрүүлэн агнасан, барьсан 
иргэнийг 10000-15000 төгрөгөөр торгох;

  16.3-т Байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч хууль 
бусаар агнуурын амьтан барьсан, агнасан этгээдийн ангийн 
зэвсэг, хэрэгсэл, агнасан барьсан агнуурын амьтан тэдгээрийн 
арьс үс, мах, эвэр, заар бусад түүхий эд болон орлогыг хураах; 

  16.11-д хугацаа нь дууссан зөвшөөрлөөр ан агнасан, загас 
барьсан, ... иргэнийг 500-10000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг 50000 төгрөгөөр торгох.

Жишээ нь, Тохиолдол 4-т иргэн Ж 50-60 см урттай 2 тул  агнасан 
учраас барьсан тул загаснуудыг 510 мянган төгрөгөөр нөхөн 
төлүүлж, 10000 төгрөгөөр торгох ба хууль бусаар загас барихад 
хэрэглэсэн багаж хэрэгслийг хураан авна. Харин иргэн Б-д 50000 
төгрөгийн торгууль ноогдуулж худалдаж авсан загаснуудыг нь 
хураан авна. 
Дээрх заалтуудыг ашиглан тохиолдол бүрт харгалзах торгууль, 
нөхөн төлбөрийг тооцоолон хэлэлцүүлэг зохион байгуулахдаа 
ашиглаарай.  
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Тохиолдол 1

Дөрвөн найз залуу Онон голын сав дагуух байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялахаар 
гарахдаа өөрсдийн машиндаа загасны уурга, дэгээгээ ачжээ. Тэд голын эрэг дээр 
ирж буудаллаад бүгд дэгээгээ нэгэн зэрэг усанд хаяж хэн нь хамгийн том загас 
барихаа үзэхээр шийджээ. Хэсэг хугацааны дараа Иргэн Г-ийн дэгээнд нилээд том 
загас ороход найз нараа дууджээ. Нэг нь дэгээнээс барилцаж эрэгт дөхүүлээд, хоёр 
нь ус руу орж загасаа арайхийн эрэг дээр гаргажээ. Бүгд том загас барьснаа бусдад 
гайхуулахын тулд нэг нэгээрээ олон янзаар зургаа авахуулан цаг гаран болсны дараа 
тэдэн дээр байгаль хамгаалагч иржээ. Энэ тохиолдолд дөрвөн найзын асуудлыг 
ямар хуулийн хүрээнд хэрхэн яаж  шийдвэрлэх вэ?

Тохиолдол 2

Иргэн Д аялал жуулчлалын компанид ажилладаг. Тэрээр  эзэн Богд Чингис хааны 
нутгаар тойрон аялаж, загасчлах хүсэлтэй 2 жуулчинд наагуур цаагуур гүйн арайхийн 
загасчлах зөвшөөрөл олж авчээ. Тэд аялалын унаа сайтай учир хүн төдийлөн очдоггүй 
газар очиж, уурга дэгээгээ тавьжээ. Иргэн Д ч гэсэн мөн өөрийн дэгээг усанд хаяв. 
Тэрээр тул бариагүй ч гэсэн дунд хэмжээний хэдэн загас барьжээ. Жуулчид 80 см 
болон 120 см урттай 2 тул барьсан боловч том тулынхаа дэгээг салгах гэж удснаас 
үхүүлжээ. Иргэн Д нэгэнт үхчихсэн юм чинь хот руу авч яваад хүнсэндээ хэрэглэе гээд 
машиныхаа ард ачаад явж байтал Онон голын гүүрэн дээр гарсан хяналт шалгалтын 
хүмүүст баригджээ. Энэ тохиолдолд уг асуудлыг ямар хуулийн хүрээнд хэрхэн яаж  
шийдвэрлэх вэ?

Тохиолдол 3

Онон гол дээр хятад иргэд тэсрэх бодис ашиглан загасыг их хэмжээгээр хулгайгаар 
агнаж байна гэсэн мэдээлэл орон нутгийн байгаль хамгаалах байгууллагад иржээ. 
Мэдээллийн дагуу газар дээр нь очиж шалгахад  тэсрэх бодис ашиглан 50 гаруй 
загас барьсны дотор 2 тул, 10 зэвэг загас байжээ. Тэднийг байцаахад сумын төвөөс 
алслагдсан зайд орших нэгэн уул уурхайн компанид гэрээгээр ажиллаж буй хятад 
ажилчид байсан бөгөөд тэдний хүнс нь дууссан учир загас барьсан, дэгээ байхгүй 
учир тэсрэх бодис ашигласан гэж мэдүүлжээ. Энэ тохиолдолд хятад иргэдийн 
асуудлыг ямар хуулийн хүрээнд хэрхэн яаж  шийдвэрлэх вэ?

Тохиолдол 4

Иргэн Б Улаанбаатар хотод дээд зэрэглэлийн ресторантай бөгөөд Хэнтий нутгийн 
загасчин Ж сүүлийн нэг жил түүнд загас тогтмол нийлүүлдэг болжээ. Хамгийн сүүлд 
тэрээр 50-60 см урттай 20 гаруй загас авчирч өгөөд 200 мянган төгрөг авчээ. Шинэ 
жил дөхсөн учир МХГ-ын хүмүүс рестораны үйл ажиллагаатай танилцах явцдаа 
агнахыг хориглосон 2 ш тул загасыг хүнсэнд хэрэглэх гэж байгааг олж илрүүлжээ. 
Түүнийг байцаахад загасчин Ж-гээс худалдан авснаа мэдүүлжээ. Энэ тохиолдолд 
иргэн Б болон Ж нарын асуудлыг ямар хуулийн хүрээнд хэрхэн яаж  шийдвэрлэх вэ?
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CURRICULUM OF ENGLISHCURRICULUM OF ENGLISH

Topic: Topic:   We can change the Earth (80 min)

Objective:Objective: To increase students’ awareness on environmental conflicts, to find   
  options on how to conserve environment. 

Process of lesson:Process of lesson:

Step 
(time)

Teacher’s activity Learner’s activity

Step 1
(10 min)

  Distribute  material 1A to 
each student.

  Provide following 
introductions:
• Look at the pictures
• Read the prompts
• Make sentences using 

“should” and “should 
not”.

  Students should do an exer-
cise by oneself.

Step 2
(5 min)

  Divide students in pairs   Students in pairs should 
speak to each other using 
own sentences. 

For example:
• People should not catch  a 

taimen from 1 May to 15 
June.

• They should take photos  
with the  taimen then release 
it into the river instead.

Step 3
(15 min)

  Distribute material 1B to 
each student. 

  Complete the article. 

  The article must be 
completed on the material 
1B using an information 
from an oral activity. 

  Check grammar and support 
students’ activities. 

  One-third of the students 
should read their articles to 
the others.
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Step 4
(10 min)

  Distribute material 2A to 
each student.

  Provide following 
introductions:
• Look at the information 

in chart
• Make correct sentences

  Students should do an exer-
cise by oneself.

Break

Step 5
(5 min)

  Divide students in pairs.   Students in pairs should 
speak to each other using 
own sentences

For example:
S1: Forest is important to 

keep level of ground and 
surface water.

S2: Forest is reducing 
because of firing and 
logging. 

S3: Many people started 
planting trees.

Step 6
(25 min)

  Distribute material 2B to 
each student.

  Complete the article.

  Students should do an 
exercise by oneself.

  Check grammar and support 
students’ activities. 

  Two-third of the students 
should read their articles to 
the others.

Step 7
(10 min)

  The whole class then comes together to discuss the results of 
the activities. Questions might be: 
• In order to conserve endangered animals such as hucho 

taimen how to increase local people’ awareness?
• What are some of the benefits that conserve the Onon river 

and hucho taimen?… 

Recommen-
dation

The lesson is oriented to develop students’ speaking, writing, 
reading and listening skills.  
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Taimens are unhappy. Because they feel that people made 
some wrong deeds. So they ask from people to do followings.

М-1A.М-1A.

should not… should…

catch a taimen from 1 May to 15 June take photos with a taimen then 
release it into the river instead

throw rubbish into a river clean a river and build a waste 
recycling factory instead

mine on the bed and banks of a river establish a national park instead

Taimens
Taimens feel that there are several problems. So taimens consider that people should 
take some actions to solve these problems. 
First, taimens believe that people shouldn’t catch a taimen from 1 May to 15 June. 
They should take photos with a taimen then release it into the river instead.
……………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………….........

 We, the Onon river’s taimens, hope to have a response from people soon.

М-1B.М-1B.
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М-2A.М-2A.

The Facts…
1. Forest /to be/  important to keep level of ground and 

surface water.
2. The Onon river /to be/ one of the freshwater rivers and 

/live / over 40 different species of fish there.
3. A taimen /to be/ the top predator and very important to 

keep a river’s ecosystem.

The Changes…
1. Forest /reduce/ because of firing and logging.
2. The Onon river /pollute/ because of waste and mining.
3. Taimen population /decrease/ because of illegal fishing 

and habitat degradation.

The Action Taken…
1. Many people /start/ planting trees.
2. All citizen /start/ participating to conserve the Onon 

river.
3. Local fishing people /start/ releasing it back into the 

river after their caught taimen.

Planet earth S.O.S
Are you aware of the damage being done to our planet? We all know that 
forest  is important to keep level of ground and surface water. However, forest 
is reducing because of firing and logging. Fortunately, many people started 
planting trees.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

We can stop the destruction now before it is too late. 

М-2B.М-2B.




