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УДИРТГАЛ 

Дэлхий нийтэд тархаж байгаа “СОVID-19” цар тахлаас сэргийлэх арга хэмжээг авч, 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2020 оны 64 дүгээр тогтоол, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 01 
дүгээр сарын 24 өдрийн хуралдааны шийдвэрээр 2020 оны 1  дүгээр сарын 27-ны 
өдрөөс эхлэн бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалт, үйл ажиллагааг түр 
хугацаагаар зогсоох шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Шуурхай зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” А/43 дугаар тушаал, Боловсролын 
хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны А/03 дугаар тушаалын дагуу сургуулийн өмнөх 
боловсролын сургалтыг цахим хэлбэрээр буюу “Теле хичээл”-ийг  зохион байгуулсан. 

Хорио цээрийн хугацаанд зохион байгуулсан Теле хичээлийн зорилго нь 
сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, гэр 
бүлийн орчинд хүүхдийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн бөгөөд 2020 оны 02 дугаар 
сарын 03-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл 200 удаагийн теле хичээл, 
хөгжүүлэх үйл ажиллагааг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Боловсролын хүрээлэн, 
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, нийслэлийн цэцэрлэгүүдийн багш нарын 
хамтарсан баг бэлтгэн, Монголын радио,  NTV телевиз болон цахим сайтаар 
дамжуулан хүргэсэн билээ.Сургуулийн өмнө боловсролын сургалтыг анх удаа цахим 
хэлбэрээр зохион байгуулж,бага насны хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлийн гишүүд, насанд 
хүрэгчдийн дэмжлэгт тулгуурлан тоглоомын арга, хэлбэрээр явуулан, хүүхдийн цогц 
хөгжлийг дэмжихэд шаардлагатай зөвлөмж, мэдээллийг эцэг эх, асран хамгаалагчдад 
өгч, бага насны хүүхдийн анхаарал төвлөрөх болон телевиз үзэх хугацаа зохистой 
байх шаардлагыг баримталсан. 

Сургуулийн өмнөх боловсролын теле хичээлийн агуулга нь хүүхдийн хөдөлгөөнийг 
дэмжих, эрүүл ахуйн дадал төлөвшүүлэх, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, 
Монголын уламжлалт ёс зан заншлыг өвлүүлэх, хүүхдийн хэл яриа, танин мэдэхүйн 
хөгжил, 5 настай хүүхдийг сургуульд бэлтгэхэд чиглэгдсэн бөгөөд зохион байгуулсан 
бүхий л хөгжүүлэх үйл ажиллагаагаар хүүхэд эцэг эхийн харилцааг дэмжиж, 
нийгэмшихүйн чадварыг эзэмшүүлэх зорилгыг хангаж ажилласан. 

Ийнхүү зохион байгуулсан теле хичээлийн хүртээмж, чанар, үр нөлөөг илрүүлэх, 
цаашид анхаарах асуудлыг тодорхойлох зорилгоор Google form ашиглан цахим 
хэлбэрээр нээлттэй санал асуулга явуулж, үр дүнд SPSS статистик боловсруулалтын 
програмаар шинжилгээ хийв. Цахим санал асуулгад аймаг, нийслэлийн цэцэрлэгийн 
6241 багш буюу нийт багшийн 97.2 хувь хамрагдлаа. Мөн нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг, 
Увс, Архангай, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгийн 1140 эцэг эх, асран хамгаалагч 
судалгаанд хамрагдаж санал ирүүллээ.  

Багш нар теле хичээлийг үзэж, сургалт, үйл ажиллагаандаа ашиглах эсэх талаар 
судалсан дүнгээс харахад 65 хувь нь бүгдийг, 35 хувь нь заримыг үзэж, 70 хувь нь бүх 
хичээлийг, 30 хувь нь зарим хичээлийг шууд авч ашиглах боломжтой гэж хариулсан 
байна. Судалгаанд хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчид теле хичээлийг үзсэн эсэх 
талаар судалсан дүнгээс харахад 36.7 хувь нь тогтмол, 59.2 хувь нь заримдаа үзсэн 
гэж хариулжээ. Теле хичээлийн бичлэгийн яриа, дүрсний чанарыг багш нарын 94.3 
хувь, эцэг эхчүүдийн 93.2 хувь нь хангалттай гэж үнэлсэн байна.  

Дээрх үүссэн онцгой нөхцөл байдлын улмаас 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 
хувьд  сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион 
байгуулалт, хэрэгжилт, үнэлгээг онцлог байдлаар хийх шаардлага үүсэж байна. Үүнтэй 
холбогдуулан багш сургалт, үйл ажиллагаагаа хэрхэн эхлүүлэх, теле хичээлийг 
үзсэнээр хүүхдийн хөгжилд ямар ахиц өөрчлөлт гарсныг яаж үнэлэх, үүний үр дүнд 
тулгуурлан хүүхдийнхээ хөгжлийг цаашид багш, эцэг эх, асран хамгаалагчид хэрхэн 
дэмжиж ажиллах талаар үлгэрчилсэн зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 

Та бүхэнд хүргэж буй энэхүү зөвлөмж 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 9 дүгээр 
сард  зохион байгуулах сургалт, үйл ажиллагааны агуулгыг цахимаар зохион 
байгуулсан сургалтын агуулгатай уялдуулан төлөвлөсөн бөгөөд хэрэгжүүлэхдээ 
хүүхдийн эзэмшсэн чадварын ахиц өөрчлөлтийг илрүүлэн, хүүхдийн онцлог, ялгаатай 



 
 

байдалд тохирсон арга, хэрэглэгдэхүүн, орчныг сонгон үйл ажиллагааг зохион 
байгуулахыг үлгэрчилсэн байдлаар тайлбарлалаа.  

Иймд та бүхэн зөвлөмжийг сайтар судлан үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр сургалт, үйл 
ажиллагааг цаашид тогтвортой  үргэлжлүүлэн зохион байгуулахад дэмжлэг болох юм. 

 

Боловсруулсан баг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. ҮР ДҮНГ ОНОШЛОХ, БАТАТГАХ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН      
            ТӨЛӨВЛӨЛТ   

1.1 Сургалт, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хийхэд юунд анхаарах вэ? 

2020-2021оны хичээлийн жилийн сургалт, үйл ажиллагааг хоёр үе шаттай  
төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. I үе шатанд сургалтын бэлтгэлийг хэрхэн хангах, II үе шатанд 
сургалтыг зохион байгуулахын тулд хэзээ, ямар ажлыг хийхийг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.  

Энэхүү I, II шатанд хийгдэх ажлыг Зураг 1 дэх “Багшийн ажлын төлөвлөлт” -ийн 
загвараас харна уу.  

 
 I үе шат. Сургалтын бэлтгэлийг хангах 

Зураг 1. Бэлтгэл ажил  

 
 
II үе шат. Сургалтын зохион байгуулалтыг хангах 

Хүснэгт 1. Төлөвлөгөө 

№ Хийгдэх ажил 
9 дүгээр сар 

I II III IV V 

1 
Хүүхдийн эзэмшсэн чадварыг оношлох, 
илрүүлэх 

Эцэг,эх, асран хамгаалагчаас  хүүхдийн 
хөгжлийг үнэлэх хяналтын хуудас 
Багш өөрийн багшлахуйг үнэлэх 
хяналтын хуудас 
Рубрик үнэлгээ 

2 
Оношлогооны үр дүнд үндэслэн сургалт, 
үйл ажиллагааг төлөвлөх  

     

3 
Зөвлөмж дэх төлөвлөлт, арга зүйн санааг 
тусган хэрэгжүүлэх 

     

4 
Бататгасан агуулгаар зохион байгуулсан 
сургалт, үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийх 

     

5 
Цаашид хэрэгжүүлэх сургалт, үйл 
ажиллагааны төлөвлөлтөө боловсруулах 

     

1.2 Теле хичээл ба хичээлийн жилийн 9 дүгээр сард зохион байгуулах сургалт,     
үйл ажиллагааны агуулга  

Теле хичээл ба хичээлийн жилийн 9 дүгээр сард Ахлах, Бэлтгэл бүлэгт зохион 
байгуулах сургалт, үйл ажиллагааны агуулгын залгамж холбоог Хүснэгт 2-оос харна 
уу.  

Бага бүлгийн багш нар сургалт, үйл ажиллагааны явцад хүүхдээ ажиглан, 
сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн I дүгээр түвшинд баримжаалан 
агуулгаа сонгож сургалт, үйл ажиллагаагаа зохион байгуулна.  
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Хүснэгт 2. Агуулгын залгамж холбоо 

Сургалт
ын 

чиглэл 

Теле хичээлийн агуулга Бататгах, шинээр заах агуулга  

Бага, дунд Ахлах, бэлтгэл Дунд Ахлах Бэлтгэл 

  

Х
э
л

 я
р

и
а

 

  

- Номоос өөрийн мэддэг 
зүйлийг заах, нэрлэх, үйл 
явдлын агуулгыг ойлгох, 
тайлбарлан ярина.  
2020.03.24 
- Үлгэрийн агуулга ойлгох, 
асуултад хариулна. 
2020.05.04  
- Үйл үг, нэр үг, тэмдэг нэр 
оролцуулан өгүүлбэр 
зохиож ярина. Зөв 
бүтэцтэй өгүүлбэрээр 
ярих, асуултад хариулна. 
2020.05.18 

- Уншиж, ярьж өгсөн 
үлгэрийн агуулгыг 
ойлгох, дэлгэрэнгүй 
зохиомжлон ярина. 
2020.03.09 
- Үйл  явдлыг 
харуулсан зургийн 
агуулгыг ойлгох,  зураг 
тус бүрд юуг 
дүрсэлснийг ярилцана. 
2020.05.20 

- Өөрийн хэрэглэдэг эд 
зүйлсийг нэрлэнэ, 
асуултыг ойлгоно.  
- Үзсэн, харсан зүйлийнхээ 
тухай ярина, хураангуй 
өгүүлбэрээр илэрхийлнэ.  
- Өөрийн хэрэглэдэг эд 
зүйлсийг нэрлэнэ, энгийн 
асуултыг ойлгож  
хариулна.  
-  Үлгэрийн дүрүүдийг 
нэрлэж ярина.  
-  Тоглоом болон эд 
зүйлсийг зурган 
тэмдэглэгээний дагуу 
байранд нь  тавьж 
хураана. 

- Энгийн асуултыг 
ойлгож хариулна, бүтэн 
өгүүлбэрээр  ярина.   
-  Өөрт тохиолдсон үйл 
явдлын тухай 
дэлгэрэнгүй    
өгүүлбэрээр ярина.  
-  Тоглоом, эд зүйлсийг 
үйл үг, тэмдэг нэрээр 
идэвхжүүлж тоглоно. 
-  Үлгэрийн үйл  явдлыг 
давтаж ярина.  
- Болно, болохгүй 
зэргээр үйл явдал 
харуулсан зургийг 
хараад таньж, нэрлэнэ. 

-  Өөрийн санаа бодлоо бүтэн  
өгүүлбэрээр илэрхийлнэ, зөв 
бүтэцтэй өгүүлбэрээр ярина.    
-  Өөрийн оролцсон үйл 
явдлынхаа тухай ярина, учир 
шалтгааныг тайлбарлана. 
- Тоглоом, эд зүйлсийг үйл үг, 
тэмдэг нэр, тооны нэрээр 
идэвхжүүлж өгүүлбэр зохионо. 
- Үлгэр  сонсоод асуулт  тавьж, 
ярилцлагад идэвхитэй 
оролцоно.  
-  Ангийн дүрмийг зургаар 
уншина, утгыг тайлбарлана. 
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- Өгсөх, буурах 
дарааллаар байрлуулж,  
1-3 хүртэл бодитоор 
тоолно. 2020.03.12 
- Байрлал заасан үгийг 
ойлгох, хэлнэ. 2020.04.24 
- Эд зүйлийг хэмжээ, 
хэлбэр, дүрсээр нэгийг 
нөгөөд нь оноох, ангилах, 
бүлэглэнэ. 2020.05.01 

- 1,4,5. Тооны цифр 
хэлэх,  тоолох, тоогоор 
харьцуулах,  дэс тоог 
яриандаа хэрэглэж, 
юмсын байрлал 
тодорхойлно. 
2020.03.27 
 

- Олон, цөөнийг ялгана. 
- Төрөл бүрийн дүрсийг 
хэвэнд тохируулна.  
- Гурав хүртэлх эд юмсыг 
хэмжээгээр нь 
дарааллуулан давхарлана. 
(суварган тоглоом)  
- Аль нь олон, аль нь цөөн 
байгааг асуухад олон 
байна, нэг байна, нэг ч үгүй 
гэсэн хариулт өгнө. 
- Тоглоом, эд зүйлсийг 
хэлсэн байрлалд   тавина. 
(дотор, гадна)  

-  Хоёр бүлэг зүйлийг 
тоолж, харьцуулна, аль 
нь олон байгааг хэлнэ. 
- Орчноосоо өөрийн 
мэддэг  хэлбэр дүрстэй 
төсөөтэй эд зүйлсийг 
олж нэрлэнэ.  
- Тав хүртэлх эд юмсыг 
хэмжээгээр нь 
дарааллуулна.  
- Тодорхой тооны эд 
зүйлсийг тоогоор нь 
тэнцүү болгоно.  
- Өөрийн байрлалаас 
юмсын байрлалыг 
тодорхойлно.  (урд, 
хойно) 

-  Оноож тоолоод дүн тоог 
хэлнэ. 
-  Дүрс ашиглан эд зүйлс 
бүтээж тоглоно. 
- Эд юмсыг өгсөх,  буурах 
дарааллаар нь байрлуулна. 
- Хоёр бүлэг эд зүйлсийг тоолж 
тоогоор нь тэнцүүлнэ.  
- Тоглоом, эд зүйлс хаана 
байгааг тодорхойлно. Дээд 
доор, дотор гадна дэргэд 
хажууд гэх мэт олон 
байрлалыг хэлнэ.   
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- Энгийн зааврыг дагах,  
дүрэм журмыг бусдын 
сануулгатайгаар мөрдөнө. 
2020.03.25 
- Салхи үүсгэх, хүйтэн 
дулаан ялгана. 2020.04.01 
- Хүмүүсийн хийж буй 
үйлийг сонирхох, ажил 
хөдөлмөрийн тухай 
ярина. 2020.04.20 
- Өөрийн гэр бүлээ болон 
өөрийгөө танилцуулна. 
2020.05.06 

- Цаг агаарын хуанли 
хийх, хөтөлнө. 
2020.04.02 
- Дүрэм журмыг ойлгох, 
мөрдөнө. 2020.04.07 
- Сургуулийн орчин, 
ангийн орчинтой 
танилцана. 2020.05.12 
 

-  Өөрийгөө танилцуулна. 
-  Анги танхимын орчин, 
цэцэрлэгийн өрөө 
тасалгааны зориулалттай 
танилцана.  
-  Ангийн дүрмийг ярилцах, 
бусдын сануулгатай дагаж 
мөрдөнө. 
-  Аюултай зүйлээс 
болгоомжилно өөрийгөө 
хамгаална.   
(үзүүртэй зүйлс) 
-  Модны навчны 
өөрчлөлтийг ажиглана.  

- Өөрийн гэр бүлийн 
гишүүдийг танилцуулна.  
- Сургалтын төвийн 
зориулалтыг ойлгож 
үйлийг хийнэ.  
-  Ангийн дүрмийг 
хамтарч зохионо, 
ойлгож мөрдөнө. 
-  Аюултай зүйлсийн 
талаарх зурган 
тэмдэглэгээг ойлгож 
тайлбарлан ярина.  
-  Модны навчны 
өөрчлөлтийг ажиглаж, 
өөрчлөлтийг тоочиж 
нэрлэнэ.  

-  Өөрийн гэр бүлийн 
гишүүдийн нэр, ажил, дуртай 
зүйлсийг танилцуулна.  
-  Сургалтын төвд хийх үйлээ 
сонгож тоглоно.  
-  Ангийн дүрэм зохиож 
мөрдөх, цэцэрлэгийн дүрмийг 
баримтална. 
(баруун гарын дүрэм 
баримтлан явна) 
-  Аюултай нөхцөлд  өөрийгөө 
хамгаалах аргыг мэднэ, 
бусдад тусална.  
-  Модны навчны өөрчлөлтийг 
ажиглаж, зурж тэмдэглэнэ.  
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- Тэнцвэр хөгжүүлэх 
дасгал. Биеийн 
тэнцвэрийг хадгалж 
алхана, гүйнэ. 2020.03.11 
- Тэнцвэрийг хадгалах, 
авхаалж самбааг 
хөгжүүлэх хөдөлгөөнт 
тоглоом тоглоно. 
2020.04.02 
-  Бөмбөг өнхрүүлэх, 
барих, бай ононо. 
2020.04.30 

-  Үсрэлт, харайлтыг 
дэмжих хөдөлгөөнт 
тоглоом 2020.03.12 
-  Бөмбөг зөөгөөрэй 
тоглоом. Авхаалж 
самбаа, хөдөлгөөнийг 
дэмжих тоглоом 
тоглоно. 2020.04.08 
-  Авхаалж самбаа, 
тэнцвэрийг хөгжүүлэх 
тоглоом, сорил 
2020.04.17 
- Тэнцвэрийг хадгалан 
саваа модыг давж 
үсэрнэ. 2020.04.21 

-  Нуман доогуур 
бөмбөгийг суугаа байдлаас 
хоёр гараар өнхрүүлнэ.  
-  Цагариг дундуур 
мөлхөнө. 
- Хэрэглэл сүлжиж алхана. 
- Гарын жижиг булчин 
хөгжлүүлэх, анхаарал  
төлвөрүүлэх дасгал. 
2020.03.23 
  
 

- Бөмбөгийг хөлний 
хоорондуур арагш 
өнхрүүлнэ.  
- Мөлхөлтийн 
хоолойгоор өвдөг, гарын 
тусламжтай дөрвөн 
хөллөж  мөлхөнө. 
- Тусгайлан зассан 
замаар бөмбөг  барьж 
алхана. 
- Гарын жижиг булчин  
хөгжүүлэх, анхаарал 
төлвөрүүлэх дасгал. 
2020.02.18 
 

- Бөмбөгийг нэг гараар 
өнхрүүлж хаалганд оруулна.  
- Мөлхөлтийн хоолойгоор 
бөмбөг толгойгоор өнхрүүлж 
өвдөг, гарын тусламжтай 
дөрвөн хөллөж  мөлхөнө.  
-  Зураасны хооронд нүдээ 
аньж алхана.  
- Гарын жижиг булчин 
хөгжүүлэх дасгал. 2020.03.25 
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-  Манжин зурах, 
баримлаар барина. 
2020.03.10 
-Тоглоомоо зэрэгцүүлэн 
тавьж хашаа хийх, шоо 
давхарлан байшин 
барина. 2020.04.14 
- Үндсэн дүрс хайчлан 
хүрээлэн буй орчноо 
ажиглан мэддэг зүйлээ 
наамлаар хийнэ. 
2020.04.21 
- Баримал ашиглан 3-аас 
доошгүй хэсгээс бүтсэн 
зүйл дүрсэлнэ. 2020.04.29 
- Усан будаг, хурууны 
дардасаар зураг зурах, 
будна. 2020.05.05 

 - Өрж байгуулах 
тоглоомоор энгийн зүйлс 
(барилга, хашаа) барьж 
тоглоно.  
- Баримлын шавар 
ашиглан нэг ба хоёр  
хэсгээс бүтсэн зүйлс 
барина.  
- Гуашаар гарын алгаа 
будаж тоглоно. 
-  Шулуун зураасаар эд 
юмсыг дүрсэлж зурна. 
-  Наамал хийх үйлийг 
ажиглаж, бэлэн дүрсийг 
(тэмдэглэсэн цэгт) наана.   

-   Эвлүүлдэг 
тоглоомоор тоглоно. 
- Баримлын шавар 
ашиглан  2 болон 3 
хэсгээс бүтсэн зүйлс 
барина.  
- Гуашаар гарын алгаа 
будаж тоглоно. 
- Шулуун, нуман зураас 
зурж эд зүйлсийг 
дүрсэлнэ.   
- Нарийн туузан цаасыг 
хайчилж наана. 

- Эвлүүлж, угсрах тоглоомоор 
эд зүйлс барьж  байгуулж 
тоглоно. 
- Баримлын шавраар эд зүйлс 
барина.   
- Гуашаар гарын алгаа будаж 
тоглоно. 
- Ташуу, долгиолсон, нуман 
зураасыг  зурж эд зүйлсийг 
дүрсэлнэ.    
- Нарийн туузан цаасыг 
зураасын дагуу хайчилж 
наана. 

 

Х
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-  Дууны үгийг аялгуулан 
хэлэх, дагаж аялна. 
2020.03.20 
-  Хөгжмийг ойлгож 
байгаагаа хөдөлгөөнөөр 
илэрхийлж бүжиглэнэ. 
2020.04.22 
-  1,2,3. Хөгжмийн аялгууг 
сонсоод баярлах, толгой 
биеэ хөдөлгөх, мэддэг дуу 
болон хөгжмийн аянд 
тохирох хөдөлгөөн хийнэ. 
2020.05.27 

- Дуу дуулна. 
2020.03.31 
- Аягаар хөгжимдөж 
хамтдаа дуулна. 
2020.04.15 
 -Хөгжимт 
хөдөлгөөн 
хийнэ. 
2020.05.15 

- Ая сонсоод баярлаж 
хөөрнө.  
( Хүүхдийн дуу, хөгжмийн 
аяз, аялгуу)   
- Дуу, хөгжмийн аянд 
толгой биеэ хөдөлгөх 
зэргээр илэрхийлнэ. 
-  Дуу, хөгжмийн аяыг 
сонсоод, алга ташиж, 
толгойгоо хөдөлгөнө. 
- Өөрийн мэддэг  дуугаа 
бие даан аялна. (Үйл 
хөдлөлөөр илэрхийлнэ.) 
-  Сонссон дуу болон 
хөгжмийн аяыг  нэрлэнэ. 

-  Дуу, хөгжмийн аяз, 
аялгууг сонсоод ялгана. 
(хурдан, удаан, чанга, 
сул гэх мэт)  
-  Дууг дагаж багш,  
хүүхэдтэй хамтран 
дуулна. 
-  Дуу, хөгжмийн ая 
хэмнэлийг мэдэрч 
(Өвдөг цохих, дороо 
дэвсэх хөдөлгөөн хийнэ. 
- Дуу, хөгжмийн аянд 
тохируулан дороо эргэх, 
тойрон бүжиглэнэ.  
-Сонссон дуу, хөгжмийн 
аялгууг хооронд нь  
ялгаж танина.  

-  Дуу, хөгжмийн аяз, аялгууг 
сонсоод  
төсөөлөн ярьж дүр, зургаар 
илэрхийлнэ. 
-  Бусдыг сонсож дуулна. 
(бусдаас хоцрохгүй, түрүүлж 
дуулахгүй байх)2020.03.09 
-  Дуу, хөгжмийн ая хэмнэлийг  
мэдэрнэ. (чимээ гаргах эд зүйл 
ашиглах) 
-  Дуу, хөгжмийн аянд 
 өсгий, өлмийг ээлжлэн тавих, 
хөлөө товшино. 
- Дуут, хөгжимт хөдөлгөөнийг 
бусадтай хамтран хийнэ.  
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II. ОНОШИЛГОО, ЭРГЭХ ХОЛБОО ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ 

2.1. Хүүхдийн хөгжлийн онцлог, чадварыг илрүүлэх аргачлал  

Үнэлгээ нь багшлахуй, суралцахуйг удирдан чиглүүлж байдаг тасралтгүй үйл 
ажиллагаа.  Багш хүүхдээ таньж мэдэхийн тулд төрөл бүрийн үнэлгээний загварыг 
ашиглаж болно. Үүнд: Хяналтын хуудас, ажиглалт хийх, тэмдэглэл хөтлөх, хүүхдийн 
хөгжлийн ахицыг үнэлэх даалгавар хийлгэх, бүтээлд дүн шинжилгээ хийх, хувийн 
хавтас бүрдүүлэх, хүүхдийн өсөж хөгжиж ирсэн түүх, намтар, үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл, аудио, видео бичлэг хийх, гэрэл зураг авах гэх мэт. Энэ удаад багшид теле 
хичээлийн агуулгыг бататгах, үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн төлөвлөхөд хяналтын 
хуудас, рубрик, багшийн өөрийн үнэлгээний хуудсыг ашиглах зөвлөмжийг хүргэж 
байна.  

 
1. Хяналтын хуудас (Checкlist) 
Багш хүүхдийн давуу болон сул тал, хоцрогдлыг илрүүлэх, хүүхдийн хөгжлийн 

ахицыг бүртгэх, хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг таньж мэдэх зорилгоор хяналтын 
хуудсыг ашиглана.  

Хэрэглэх заавар:  

 Хяналтын хуудсыг тэмдэглэхдээ хүүхдийн өмнөх бүлэгт эзэмшсэн мэдлэг 
чадвар дээр тулгуурлана. 

 Хүүхдийн чөлөөтэй тоглох, хийж бүтээх явцад ажиглан тэмдэглэж, эцэг 
эхийн үнэлгээтэй багшийн үнэлгээ тохирч буйд дүн шинжилгээ хийнэ.  

 Эцэг эхэд танилцуулна. 

 Төлөвлөлтөд өөрчлөлт оруулна, бататгах, давтах агуулгыг тусгана. 

 Хяналтын хуудсыг хичээлийн жилийн эхэнд эцэг эхээс авна.  

 Ажиглалтын хуудсыг хүүхдийн хувийн хавтаст хадгална. 
Эцэг, эхчүүд “Чаддаг”, “Хараахан чадахгүй” гэсэн хариултаас сонгон (√) 

тэмдэглэнэ. 

 
2. Рубрикийн үнэлгээ (Rubric) 

 
Рубрик нь суралцагчийн эзэмших ѐстой мэдлэг, чадвар, хандлагын жагсаалт байх 

ба тэдний хийж, шүүн тунгааж, гүйцэтгэсэн ажлын чухал гэж үзэх хэсгүүдийг 
тодорхойлох категориудын багц үзүүлэлт юм. Категори буюу багц шалгуур бүр нь 
тухайн ажил ямар шалгууруудыг хангасан, ямар түвшинд хүрсэн хэдэн оноо авсан 
байх ѐстой вэ? гэсэн үзүүлэлтүүдийг багтаадаг. Рубрикийг чанарын үнэлгээнд голлон 
хэрэглэдэг. Рубрик нь багшийн хувьд сурагчдын эзэмших мэдлэг, чадвар, хандлагыг 
төлөвлөх, түүний амжилтыг тогтмол хянахад тусална. Мөн нэг үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлэх, хичээлийн үр дүнг тодорхойлох, үр дүн тус бүрийн үнэ цэнийг тогтоох, 
хүрсэн амжилтыг бүртгэх арга хэрэгсэл юм.  

Рубрик нь дор хаяж 3 түвшинг тодорхойлсон шалгууртай байх бөгөөд түвшин бүр 
нь өөрийн гэсэн багц шалгууртай байна. Рубрикийн босоо шугам- Шалгуурууд, Хэвтээ 
шугам- Чанарын түвшинг илэрхийлнэ.  

Рубрикийн төрлүүд:  

 Аналитик рубрик: Энэ  нь гарах бүтээгдэхүүн болон үйл явцын хэсэг тус 
бүр эсвэл тодорхой зүйлийг олон баганаар дүрсэлдэг.  

 Дараалсан рубрик: үүнийг сургалтын нэг үр дүнгийн ахицыг тасралтгүй 
харахын тулд хэрэглэдэг.  

 Үйл явцын рубрик: Сурагчдын гүйцэтгэсэн даалгаврын тайлбар, гүйцэтгэл, 
төлөвшил, хандлагыг оноожуулахад хэрэглэнэ.  

 
Бид дараах зорилгоор рубрикийг ашиглана.Үүнд:  

 Хүүхдийн чадвар ямар түвшинд байгааг илрүүлж, хөгжлийг ажиглан тэмдэглэх 
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 Тухайн түвшинд тохирсон аргачлал боловсруулах, бататган давтах үйл ажиллагааг 
төлөвлөх 

 Хүүхдийн байгаа түвшинг дараагийн түвшинд хүргэх эдгээр болно. 
Теле хичээлээр эзэмшсэн чадварыг илрүүлэх 3 түвшинд ангилсан “Дараалсан 

рубрик”-ийн загварыг танилцуулж байна. Түвшин нь хүүхдийн эзэмшсэн чадварыг 
илэрхийлэх бөгөөд багш хуудас дээр ажиллахдаа хүүхдээ ажиглаж тэмдэглэнэ.  
Хүүхдийн чадвар аль түвшинд байгааг илрүүлж 1, 2, 3-ын аль нэгийг дугуйлна. Хүүхэд 
1-р түвшинд байвал хүүхдийн чадварыг ахиулах, өмнөх бүлгийн агуулгыг бататгах олон 
төрлийн үйл ажиллагааг давтамжтай төлөвлөхөд анхаараарай.  

 

3. Багш өөрийн багшлахуйг үнэлэх хяналтын хуудас (Self-evaluation checklist) 

Багш өөрийн  багшлахуй болон суралцахуйн үйл явцаа үнэлэх, харьцуулах 
үнэлгээний арга буюу өөрийн өмнөх гүйцэтгэл болон өөрийн ур чадварын талаарх 
ойлголттой харьцуулж дүгнэдэг аргад өөрийнхөө гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашигладаг 
шалгах хуудас юм. 

Багш та дурдсан чадваруудыг бүлгийн хүүхдүүддээ хэрхэн эзэмшүүлснээ дараах 
асуултын дагуу 1-хангалтгүй,  2-дунд зэрэг,  3-хангалттай гэсэн тохирох  оноо өгч 
өөрийгөө үнэлж, эргэцүүлэл хийгээрэй. Хичээл, үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
боловсруулахдаа хангалтгүй, дунд зэрэг гэж үнэлсэн агуулгаа илүү сайн судлаж, арга 
зүй, хэрэглэгдэхүүнээ боловсронгуй болгон ажиллана.  

 
 
ДУНД БҮЛЭГТ ХИЙХ ОНОШИЛГООНЫ АРГАЧЛАЛ  

 
1. Хяналтын хуудас (Checкlist) 

 
Хүүхдийн овог................................. Нэр................................ Огноо.......................... 
 

Хүснэгт 3. Хүүхдийн чадварууд 

=

№ 
Хүүхдийн эзэмшсэн байх чадварууд Чаддаг 

Хараахан 

чадахгүй 

1 Үлгэрийн агуулгыг ойлгож, асуултад хариулдаг уу?   

2 Харандааг зөв барих, эрээчих, цэг холбон зурдаг уу?   

3 Ойр дотны хүн, эд юмс тоглоомыг өөрт хамааруулж хэлдэг үү?   

4 
Эд зүйлийг хэмжээ, хэлбэр, дүрсээр нэгийг нөгөөд нь оноож, ангилдаг 

уу? 

  

5 Өгсөж буурах дарааллаар байрлуулж, 1-3 хүртэл бодитоор тоолдог уу?   

6 Орчиндоо байгаа эд зүйлсийг нэг ба олныг ялгаж хэлдэг үү?   

7 Өөрийн гэр бүлээ болон өөрийгөө танилцуулдаг уу?   

8 Орчны амьтан сонирхох, онцлог шинжээр таньдаг уу?   

9 Энгийн зааврыг дагаж, дүрмийг бусдын сануулгатайгаар мөрддөг үү?   

10 
Тоглоомоо зэргэцүүлэн, давхарлан тавьж, хашаа байшин гэх мэтээр 

өрж байгуулдаг уу? 

  

11 Усан будаг, хурууны дардсаар зураг зурж буддаг уу?   

12 Элсээр хялбар бүтэцтэй 2-3 хэсгээс бүтсэн зүйл дүрслэж бүтээдэг үү?   

13 Бөмбөг өнхрүүлэх, барих, бай онодог уу?   

14 
Гар хурууны хөдөлгөөнөө зохицуулах төрөл бүрийн үйл хийдэг үү? 

(товч товчлох, цахилгаан татах) 

  

15 Хувцасаа өмсөж, тайлж,  эвхдэг үү?   

16 Дууны үгийг аялгуулан хэлэх, дагаж аялдаг уу?   

17 Дууг өнгө, хэмнэлийг алдалгүй дагаж дуулдаг уу?   

18 
Хөгжмийн ая хэмнэлд тохируулан, насанд хүрэгчдийн хөдөлгөөнийг 

даган дуурайж хийдэг үү? 
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2. Рубрикийн үнэлгээний шалгуур (Rubric) 

 
Хүүхдийн нэр:....................................... Нас:.............. Хүйс:.............. Огноо:........................  
 

Хүснэгт 4.  Хүүхдийн түвшин 

 
 

Сургалтын  
чиглэл 

ТҮВШИН Хэддүгээр 
түвшинд 
байгааг 

тэмдэглэнэ 
үү? 

 
1-р түвшин 

 
2-р түвшин 

 
3-р түвшин 

 
 
 
 

 
Хэл яриа 

Чадвар:  Үлгэрийн агуулга ойлгох, асуултад хариулна. 2020.05.04 

Багшийн асуусан 
асуултанд 
хариулахгүй, бусад 
хүүхдүүдийг дагана, 
ойлгож буйгаа гадаад 
байдал болон үгээр 
илэрхийлэх нь 
дутмаг байна.  

Багшийн асуултанд 
ихэнхдээ товчхон 
хариулна, үлгэр унших, 
үзүүлэнг үзүүлмэгц 
тухайн үйл явдлыг болон 
дараах үйлийг нь мэдэж 
буйгээ үгээр болон 
гадаад шинж 
байдлаараа илэрхийлнэ. 

Багшийн 
асуултанд  бүрэн 
хариулна,багшийн 
бага зэргийн 
чиглүүлэгтэйгээр 
үлгэрийг хамтдаа 
ярьж, ойлгосноо 
илэрхийлнэ. 

 
 
 

 
1      2      3 

 
 

Математикийн 
энгийн 

төсөөлөл 

Чадвар: Өгсөх, буурах дарааллаар байрлуулж,  1-3 хүртэл бодитоор тоолно. 
2020.03.12 

Өгсөх, буурах 
дараалал тодорхой 
биш, тоолохдоо нэмж 
эсвэл дутааж 
тоолсон.  

Өгсөх дараалалыг зөв 
байрлуулсан, буурах 
дараалалыг ихэнхдээ 
зөв  байрлуулж  
тоолохдоо хамгийн 
багадаа 1 алдсан. 

Өгсөх, буурах 
дарааллаар зөв 
байрлуулсан, эд 
зүйлийг зөв, бүрэн  
тоолсон. 

 
 
1      2      3 

 
 

Байгаль, 
нийгмийн 

орчин 

Чадвар:Энгийн зааврыг дагах,  дүрэм журмыг бусдын сануулгатайгаар мөрдөнө. 
2020.03.25 

Багшийн  байнгын 
дэмжлэг 
туслалцаатайгаар  
энгийн зааварыг 
биелүүлж,  дүрмийг 
дагана. 

Багшийн 
чиглүүлэгтэйгээр энгийн 
зааврыг биелүүлж, 
дүрмийг ихэнхдээ 
мөрдөнө. 

Энгийн заавар 
дагах, дүрмийг 
мөрдөхөд 
багшийн оролцоо 
бага шаардана. 

 
 
1      2      3 

 
 
 

Хөдөлгөөн, 
эрүүл мэнд 

Чадвар:Бөмбөг өнхрүүлэх, барих, бай ононо. 2020.04.30 

Дурын зүг рүү бөмбөг 
өнхрүүлэх, багшийн 
тусламжтайгаар бай 
руу оноож шидэх 
оролдлого хийнэ. 

Бөмбөг хүрэх цэгийг 
баримжаалан өнхрүүлэх, 
бөмбөгөөр байг хааяа 
ононо. 

Чиглэл 
алдахгүйгээр 
бөмбөг өнхрүүлнэ, 
ихэнхдээ хэсэг 
оролдлогын дараа 
байг ононо. 

 
 
 
1      2      3 

 
 
 
 

Дүрслэх урлаг 

Чадвар:Тоглоомоо зэрэгцүүлэн тавьж хашаа хийх, шоо давхарлан байшин барина. 
2020.04.14 

Тоглоомыг ийш тийш 
хөдөлгөн өнхрүүлж, 
нийлүүлж, салгаж, 
эмх замбараагүй  
дээш, хажуу  тийш 
өрнө. 

Тоглоомуудын зарим  
дүрснүүд нь ямар нэгэн 
эд зүйлтэй төсөөтэй 
болно. 

Тоглоомууд нь 
бүгд тодорхой 
орон зайд 
хуваарилагдан 
дүрсжүүлсэн 
байна. 

 
 
 
1      2      3 

 
 

Хөгжим 

Чадвар:Дууны үгийг аялгуулан хэлэх, дагаж аялна. 

Багшийн 
дэмжлэгтэйгээр  
дууны үгийг давтаж 
хэлэх, аялахыг 
оролдоно. 

Дууны үгний олон 
давталттай хэсгүүдийг 
тогтоож, багштай хамт 
дуулна. 

Дуулах дуртай, 
дууны  ихэнх үгийг 
тогтоож, зөв 
аялгуулан дуулна. 

 
 
1     2      3 
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3. Багш өөрийн багшлахуйг үнэлэх хяналтын хуудас (Self-evaluation checklist) 
 

Багшийн нэр:........................................                                           Огноо:........................  
 

Хүснэгт 5. Хүүхдэд эзэмшүүлсэн чадварууд  

№ Хүүхдэд эзэмшүүлсэн чадварууд 1 2 3 

1 Үлгэр ярихдаа үгийн утгыг тайлбарлаж өгсөн үү?    

2 Харандааг зөв барьж сурахад дэмжлэг үзүүлсэн үү?    

3 
Зураг дээрх эд юмсын нэрийг хэлэх, тодорхойлж хэлэх дасгал ажиллуулсан 

уу? 

   

4 
Эд зүйлийг хэмжээ, хэлбэр, дүрсээр нэгийг нөгөөд нь оноох дасгал тоглоом 

ажиллуулж байсан уу? 

   

5 Өгсөж буурах дарааллаар байрлуулж, 1-3 хүртэл бодитоор тоолуулсан уу?    

6 Орчиндоо байгаа эд зүйлсийг нэг ба олныг ялгахад дэмжсэн үү?    

7 Өөрийн гэр бүлээ болон өөрийгөө танилцуулахад сургасан уу?    

8 Орчны амьтан сонирхох, онцлог шзаасан үгсийг тайлбарлаж өгсөн үү?    

9 Энгийн заавар, дүрмийг ойлгуулсан уу?    

10 Өрж байгуулдаг тоглоомоор тоглуулдаг уу?    

11 Усан будаг, хурууны дардсаар зураг зурж будуулдаг уу?    

12 Элсээр хялбар бүтэцтэй 2-3 хэсгээс бүтсэн зүйл дүрслэж хийлгэсэн үү?    

13 Бөмбөг өнхрүүлэх, барих, бай онох дасгалыг хийлгэж байсан уу?    

14 Гар хурууны хөдөлгөөнөө зохицуулах төрөл бүрийн үйл хийлгэдэг үү?     

15 Хувцсаа өмсөж, тайлж,  эвхдэг аргыг заасан уу?    

16 Дууны үгийг түргэн цээжлүүлэх аргыг хэрэглэдэг үү?    

17 Дууны өнгө, хэмнэлийг алдалгүй дуулахад тусалсан уу?    

18 Хөгжмийн ая хэмнэлд тохируулан, хөдөлгөөнийг хамтарч хийж байсан уу?    

1-хангалтгүй,  2-дунд зэрэг,  3-хангалттай  
 
 

АХЛАХ БҮЛЭГТ ХИЙХ ОНОШИЛГООНЫ АРГАЧЛАЛ  

 
1. Хяналтын хуудас (Checкlist) 

 
Хүүхдийн овог................................. Нэр................................ Огноо.......................... 
 

Хүснэгт 6.  Хүүхдийн чадварууд 

№ Хүүхдийн эзэмшсэн байх чадварууд Чаддаг 
Хараахан 

чадахгүй 

1 Үзсэн харсан зүйлийнхээ талаар хэлэх, сонирхсон зүйлээ асуудаг уу?   

2 Уншиж  ярьж өгсөн үлгэрийн агуулгыг ойлгож дэлгэрэнгүй ярьдаг уу?   

3 Эсрэг утгатай үгийг мэдэж яриандаа хэрэглэдэг үү?   

4 1-10 хүртэл оноож тоолдог уу?   

5 Төө, сөөм уламжлалт хэмжүүрийг ашиглан эд зүйлсийг хэмждэг үү?   

6 5 хүртэлх эд юмсыг хэмжээгээр нь дарааллуулдаг уу?   

7 Өөрийн амьдардаг аймаг, сумын нэрийг мэддэг үү?   

8 Орчны тэмдэг, тэмдэглэгээг мэдэж, дүрмийг ойлгож мөрддөг үү?   

9 Ургамлын навч, цэцгийг ажиглаж, сонирходог уу?   

10 Төрөл бүрийн материал ашиглан зурж, бүтээдэг үү?   

11 Зурж буй зүйлдээ бүтээлчээр ханддаг уу?   

12 Эвлүүлдэг тоглоомоор төрөл бүрийн эд зүйлс дүрсэлж тоглодог уу?   

13 Биеийн тэнцвэрийг хадгалж алхаж гүйдэг үү?   

14 Алхалт гүйлтийг янз бүрээр гүйцэтгэх, саадыг давж үсрэх,   

15 Бөмбөгийг бай руу чиглүүлэн шидэж онодог уу?   
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16 
Дуу, хөгжмийн агуулга, аялгууны хэмнэлд тохируулан хөдөлгөөн 

хийдэг үү? 

  

17 Хөгжимт хөдөлгөөн хийдэг үү?   

18 Дууны аянд зэрэг дуулдаг уу?   

 
 

2. Рубрикийн үнэлгээний шалгуур (Rubric) 
 

Хүүхдийн нэр:.......................................... Нас:..........   Хүйс:.............. Огноо:........................   
Хүснэгт 7. Хүүхдийн түвшин  

Сургалтын 
чиглэл 

Түвшин Хэддүгээр 
түвшинд 
байгааг 

тэмдэглэнэ 
үү? 

 
1-р түвшин 

 
2-р түвшин 

 
3-р түвшин 

 
 
Хэл яриа 

Чадвар:  Үлгэрийн үйл  явдлыг давтаж ярина. 

Үлгэрийн үйл явдал 
дараалал, холбоос 
үгүй, утга алдагдсан, 
хэт  товчилсон, 
ойлгомжгүй. 

Ихэнх дарааллыг зөв  
давтаж ярьсан. 

Үлгэрийн  үйл 
явдлыг 
дарааллын дагуу, 
утга алдагдаагүй 
бүрэн давтаж 
ярьсан. 

 
 
1      2       3 

 
 
Математикийн 
энгийн 
төсөөлөл 

Чадвар: Тав хүртэлх эд юмсыг хэмжээгээр нь дарааллуулна. 

Эд юмыг хэмжээгээр нь 
дарааллуулахад алдаа  
гарсан.  
 

Ихэнхдээ зөв 
дарааллуулан 
байрлуулсан. 

Эд юмсыг 
хэмжээгээр нь 
шууд зөв 
дарааллуулан 
өрсөн. 

 
 
1      2       3 

 
Байгаль, 
нийгмийн 
орчин 

Чадвар: Дүрэм журмыг ойлгох, мөрдөнө. 2020.04.07 

Дүрмийг ойлгож, 
мөрдөхөд багшийн олон 
удаагийн чиглүүлэг 
хэрэгтэй. 

Дүрмийг  мөрддөг  ч 
тогтмол биш. 

Дүрмийг  
сануулгагүйгээр 
мөрддөг. 

 
1      2       3 

 
 
 
Хөдөлгөөн, 
эрүүл мэнд 

Чадвар: Нуман доогуур бөмбөгийг суугаа байдлаас хоёр гараар өнхрүүлнэ. 

Зайг баримжаалахгүй, 
бөмбөг өнхрүүлэлтийн 
чиглэл тодорхойгүй. 

Гарын хурд, хүчийг  
тохируулж ихэнхдээ 
бөмбөгийг нуман 
доогуур өнхрүүлнэ 

Нүд, гарын 
хөдөлгөөн  нэг 
чиглэлд төвлөрч 
бөмбөгийг нуман 
доогуур 
өнхрүүлнэ. 

 
 
1      2       3 

 
 
 
 
Дүрслэх урлаг 

Чадвар: Эвлүүлдэг тоглоомоор тоглоно. 

Хэн нэгний 
дэмжлэгтэйгээр 
эвлүүлдэг тоглоомоор 
тоглоно, хараахан 
гүйцээхгүй. 

Эвлүүлдэг 
тоглоомын хэсгийг 
эргүүлж тойруулах, 
өнгө дүрсээр нь 
харьцуулах, 
тааруулах үйлийг 
бие даан хийж 
ихэнхдээ гүйцээж 
тоглоно. 

Эвлүүлдэг 
тоглоомын булан, 
ирмэгийн 
хэсгүүдийг хайж 
олж бие даан 
дуустал нь 
гүйцээж тоглоно. 

 
 
 
1      2       3 

 
 
Хөгжим 

Чадвар: Дууг дагаж багш,  хүүхэдтэй хамтран дуулна. 

Дууны үгний тогтоолт 
хангалтгүй, бусдыг 
идэвхгүйгээр дагаж 
дуулна 
 

Дууны үгийг 
тогтоосон, дуулах 
хурд, хүч,хэмнэлийг 
ихэнхдээ 
алдахгүйгээр бусад 
хүүхэдтэй хамтран 
дуулна. 

Дуу дуулахдаа 
бусдыг сонсож, 
эхлэл төгсгөлийг 
хамтдаа гүйцэд 
дуулна. 

 
 

1      
2       
3 
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3. Багш өөрийн багшлахуйг үнэлэх хяналтын хуудас (Self-evaluation checklist) 
 

Багшийн нэр:........................................                                           Огноо:........................  
 

Хүснэгт 8. Хүүхдэд эзэмшүүлсэн чадварууд  

№ Хүүхдэд эзэмшүүлсэн чадварууд 1 2 3 

1 
Үзсэн харсан зүйлийнхээ талаар хэлэх, сонирхсон зүйлээ асуухад нь 
дэлгэрэнгүй хариулт өгдөг үү? 

   

2 
Уншиж  ярьж өгсөн үлгэрийн агуулгыг ойлгож хамтарч дэлгэрүүлж 
ярьсан уу? 

   

3 Эсрэг утгатай үгийг ойлгоход тусалсан уу?    

4 1-10 хүртэл оноож тоолуулсан уу?    

5 Төө, сөөм уламжлалт хэмжүүрийг ашиглан эд зүйлсийг хэмжүүлдэг үү?    

6 5 хүртэлх эд юмсыг хэмжээгээр нь дарааллуулдаг уу?    

7 Өөрийн амьдардаг аймаг, сумын нэрийг хэлүүлж сургасан уу?    

8 Орчны тэмдэг, тэмдэглэгээ, дүрмийг тайлбарлаж өгсөн үү?    

9 Ургамлын навч, цэцгийг ажиглаж, сонирхох сэдэл төрүүлсэн үү?    

10 Төрөл бүрийн материал ашиглан зурахад дэмжлэг үзүүлсэн үү?     

11 Зурж буй зүйлдээ бүтээлчээр хандахад тусалдаг уу?    

12 Эвлүүлдэг тоглоомоор тоглуулдаг уу?    

13 Биеийн тэнцвэрийг хадгалж алхаж гүйж сурахад хэрэглэл ашигладаг уу?    

14 
Саадыг давж үсрэх төрөл бүрийн хэмжээтэй хэрэглэл танай ангид 
байдаг уу? 

   

15 Бөмбөг шидэх байг хамтран бэлдэж,  шидэж онож тоглодог уу?    

16 Дуу, хөгжмийн агуулга, аялгууны хэмнэлийг тайлбарлаж ойлгуулсан уу?      

17 Хөгжимт хөдөлгөөн хийлгэдэг үү?    

18 Дууны аянд зэрэг дуулуулдаг уу?    

1-хангалтгүй,  2-дунд зэрэг,  3-хангалттай  

БЭЛТГЭЛ БҮЛЭГТ ХИЙХ ОНОШИЛГООНЫ АРГАЧЛАЛ  

 
1. Хяналтын хуудас (Checкlist) 

 
Хүүхдийн овог................................. Нэр................................ Огноо.......................... 
 

Хүснэгт 9. Хүүхдийн чадварууд  

№ Хүүхдийн эзэмшсэн байх чадварууд 
Чаддаг Хараахан 

чадахгүй 

1 Зөв бүтэцтэй өгүүлбэрээр ярьдаг уу?   

2 Хэлний авиа үгийн эхэнд, дунд, адагт ялгаж сонсож дууддаг уу?   

3 Уншиж ярьж өгсөн үлгэрийн агуулгыг дэлгэрүүлэн зохиомжлон ярьдаг 
уу? 

  

4 Өөрийн байрлалаас бусад юмсын байрлалыг тодорхойлж чадах уу?   

5 Юмсыг тоогоор нь харьцуулж, дэс тоог яриандаа хэрэглэдэг үү?    

6 Эд юмсыг өгсөж буурах дарааллаар нь байрлуулдаг уу?   

7 Амьтныг арчилж хайрладаг уу?   

8 Сургууль, ангийн орчин дахь дүрмийг ойлгож мөрддөг үү?    

9 Орчны юмсын ялгааг таних, онцлог шинж чанарыг мэдэж, илрүүлж 
чадах уу?  

  

10 Хүрээлэн буй орчны юмсыг зурж, бүтээлдээ бүтээлчээр ханддаг уу?   

11 Бүтээсэн зүйлийн агуулга, дүрслэлийг баяжуулж чадах уу?   

12 Эвлүүлж угсрах тоглоомоор эд зүйлс барьж байгуулж тоглодог уу?   

13 Дасгал хөдөлгөөнийг ая хэмнэл, тоонд тохируулан хийдэг үү?   

14 Үсрэлт харайлтыг дэмжих хөдөлгөөнт тоглоом тоглодог уу?    

15 Бөмбөгийг нэг гараар өнхрүүлж хаалганд оруулж чадах уу?   

16 Дүрийн онцлогийг  хөдөлгөөн, нүүрний хувирлаар илэрхийлж чадах уу?   

17 Энгийн хөгжмийн зэмсэгээр тоглож, хэмнэлийг илэрхийлдэг үү?   

18 Дуу дуулдаг уу?    
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2. Рубрикийн үнэлгээний шалгуур 
 

Хүүхдийн нэр:........................................ Нас:.............. Хүйс:.............. Огноо:........................ 
  

Хүснэгт 10. Хүүхдийн түвшин  

 
 
Сургалтын  
чиглэл 

Түвшин 
 

Хэддүгээр 
түвшинд 
байгааг 
тэмдэглэнэ 
үү? 

 
1-р түвшин 

 
2-р түвшин 

 
3-р түвшин 

 
 
 
 
Хэл яриа 

Чадвар:  Уншиж, ярьж өгсөн үлгэрийн агуулгыг ойлгох, дэлгэрэнгүй зохиомжлон 
ярина. 

Үлгэр ярих үедээ 
багшаас чиглүүлэг,  
нэмэлт мэдээлэл 
шаардсан асуулт 
олон удаа 
шаардлагатай.  
 
 

Хамгийн багадаа 
хоёр  удаа чиглүүлэг 
дэмжлэг 
шаардлагатай байж,  
ихэнх үйл явдлыг 
нэрлэсэн, 
зохиомжлон ярих 
гэж оролдсон. 

Үлгэрийн үйл 
явдлыг бүрэн ярьж,  
цааш дэлгэрүүлэн 
зохиомжилж 
ярьсан. 

 
 
 
1       2       3 

 
 
Математикийн 
энгийн 
төсөөлөл 

Чадвар: Эд юмсыг өгсөх,  буурах дарааллаар нь байрлуулна. 

Өгсөх болон буурах 
дараалалд алдаа 
гарсан 
 
 

Өгсөх дараалалыг 
зөв байрлуулсан, 
буурах дараалалыг 
ихэнхдээ зөв 
байрлуулсан. 

Эд юмсыг  өгсөх, 
буурах хэмжээгээр 
нь  зөв 
дарааллуулан 
байрлуулсан. 

 
 
1       2       3 

 
 
 
 
Байгаль, 
нийгмийн 
орчин 

Чадвар: Ангийн дүрэм зохиож мөрдөх, цэцэрлэгийн дүрмийг баримтална. 
(баруун гарын дүрэм баримтлан явна) 

Ангийн дүрэм зохиож 
мөрдөхөд идэвхгүй, 
сонсогчийн дүрээр 
оролцоно, 
цэцэрлэгийн дүрмийг 
байнгын 
сануулгатайгаар 
баримтлана. 

Ангийн дүрэм 
зохиож мөрдөхөд 
багшийн 
чиглүүлэгтэйгээр 
идэвхитэй 
оролцоно, 
цэцэрлэгийн 
дүрмийг ихэнхдээ 
баримтлана. 

Ангийн дүрмийн 
хүлээлтийг мэдэж, 
мөрддөг,санаачилга 
гаргадаг, 
цэцэрлэгийн 
дүрмийг  бие даан 
баримтлана. 

 
 
 
 
1       2       3 

 
 
 
Хөдөлгөөн, 
эрүүл мэнд 

Чадвар: Бөмбөгийг нэг гараар өнхрүүлж хаалганд оруулна. 

 
Суулт болон  бөмбөг  
өнхрөлтийн хүч, 
баримжаа тогтворгүй  

Суулт тогвортой, 
гарын хурд, хүчийг  
тохируулж , зайг 
баримжаалж, 
ихэнхдээ бөмбөгийг 
хаалганд өнхруулж 
оруулна. 

Суулт тогтвортой, 
бөмбөг өнхрөлтийн 
чиглэл тогтворжиж , 
бөмбөгийг хаалганд 
оруулна. 

 
 
1       2       3 

 
 
 
 
Дүрслэх урлаг 

Чадвар: Эвлүүлж, угсрах тоглоомоор эд зүйлс барьж  байгуулж тоглоно. 

Сонирхол нь 
тогтворгүй ч цөөн 
тооны эд зүйлс 
барьж,  өрж, угсарч 
тоглоно. 

Ихэнхдээ 
тоглоомондоо  олон 
төрлийн  иж бүрдэл 
бүтээж тоглоно. 
Жишээ нь: тээврийн 
хэрэгсэлүүд, гараж, 
хотхон дундах зам  

Хийх зүйлээ 
төлөвлөж, 
анхаарлаа 
хандуулж, дуустал  
тоглоно. 

 
 
 
1       2       3 

 
 
 
Хөгжим 

Чадвар: Бусдыг сонсож дуулна.(бусдаас хоцрохгүй, түрүүлж дуулахгүй. 

Бусадтай дуулахдаа 
хоцрох, түрүүлэх, 
завсарлага авах, өөр 
зүйлд анхаарлаа 
хандуулах, өнгө өөр 
дуугарах зэрэг 
алдаануудыг гаргана. 

Дуулах явцдаа 
ихэнхдээ алдаа 
гаргахгүйгээр 
дуулна. 

Дууг эхнээс нь 
дуустал бусдыг 
сонсож дуулна. 

 
 
 

1       
2       
3 
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3. Багш өөрийн багшлахуйг үнэлэх хяналтын хуудас 
 

Багшийн нэр:........................................                                           Огноо:........................  
 

    Хүснэгт 11. Хүүхдэд эзэмшүүлсэн чадварууд  

№ Хүүхдэд эзэмшүүлсэн чадварууд 1 2 3 

1 Зөв бүтэцтэй өгүүлбэрээр ярих дасгал ажиллуулсан уу?     

2 Авиан дуудлагыг бэхжүүлэх тоглоом тоглуулсан уу?     

3 
Уншиж ярьж өгсөн үлгэрийн агуулгыг дэлгэрүүлэн зохиомжлон ярихад 

схем, зураг, карт, тараах материал ашигладаг уу? 

   

4 
Өөрийн байрлалаас бусад юмсын байрлалыг тодорхойлох тоглоом 

тоглуулдаг уу? 

   

5 
Юмсыг тоогоор нь харьцуулж, дэс тоог яриандаа хэрэглэх арга ашигладаг 

уу?  

   

6 
Эд юмсыг өгсөж буурах дарааллаар нь байрлуулах төрөл бүрийн тоглоом 

байна уу? 

   

7 Амьтныг арчилж хайрлах агуулга бүхий ном, зохиол уншиж өгдөг үү?    

8 Сургууль, ангийн орчин дахь дүрмийг ойлгуулж тайлбарласан уу?     

9 
Орчны юмсын ялгааг таних, онцлог шинж чанарыг илрүүлэх төрөл бүрийн 

материал хангалттай байна уу?  

   

10 Зурж, дүрслэх бүтээлч хандлагыг хүүхдэд төлөвшүүлсэн үү?    

11 
Бүтээсэн зүйлийн агуулга, дүрслэлийг баяжуулах санааг хамтарч гаргасан 

уу? 

   

12 Эвлүүлж угсрах тоглоомоор эд зүйлс барьж байгуулж тоглуулдаг уу?    

13 Дасгал хөдөлгөөнийг ая хэмнэл, тоонд тохируулан бие даан хийлгэдэг үү?    

14 Үсрэлт харайлтыг дэмжих хөдөлгөөнт тоглоом тоглуулдаг уу?     

15 Бөмбөгийг олон хувилбараар өнхрүүлэх техникийг зааж өгсөн үү?     

16 
Дүрийн онцлогийг  хөдөлгөөн, нүүрний хувирлаар хамтдаа илэрхийлж 

байсан уу? 

   

17 
Хэмнэл илэрхийлэх төрөл бүрийн энгийн хөгжмийн зэмсэг танай ангид 

байна уу? 

   

18 Хүүхдийн хоолойн цараанд тохирсон дууг дуулуулдаг уу?    

1-хангалтгүй,  2-дунд зэрэг,  3-хангалттай  
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2.2  Эргэх холбоо ба багш, эцэг эхийн (асран хамгаалагч) хамтын ажиллагаа 

 
Багш рубрикийн үнэлгээ ашиглаж хүүхдийн ямар чадвартай байгааг илрүүлэн, ямар 

дэмжлэг үзүүлэхээ олж харах нь эргэх холбооны хамгийн чухал алхам юм. Багш тухайн 
хүүхдийн түвшинд нийцсэн дэмжлэг үзүүлэхдээ дараах зураг дахь дэмжлэгүүдийг анхаарч 
үзнэ үү.                                      

Зураг 2. Хүүхдэд үзүүлэх дэмжлэг         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Багш эцэг эх, асран хамгаалагчдад хүүхдийн хөгжлийн талаар мэдээлэх зэргээр 

эргэх холбоо тогтоож ажиллана. Багш та эцэг эх, асран хамгаалагчдтай уулзан явуулж 
байгаа сургалт, үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, ач холбогдлыг таниулахаас эхлээд 
хүүхэдтэйгээ яаж харилцаж ажиллах талаар зөвлөөрэй. Мөн багш явуулсан үйл 
ажиллагааныхаа үр дүн, хүүхдийн хөгжлийн ахицыг эцэг эх, асран хамгаалагч нараас 
хөндлөнгөөс үнэлүүлж болно. Ингэж хүүхдийн хөгжлийн ахицыг  тодорхойлсноор 
тэдний хөгжилд шаардлагатай зүйлийг нь мэдэж, хүүхдэдээ дэмжлэг үзүүлэхэд чухал 
ач холбогдол болж өгнө. 

 
Багш, эцэг эх, асран хамгаалагчтай ажиллахдаа: 

 Эцэг  эх, асран хамгаалагчдтай ямар ямар чиглэлээр хамтарч ажиллах вэ?  

 Бид хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд хэрхэн анхаарал тавьж байна вэ?  

 Хүүхдийн хөгжлийг дэмжихэд ямар орчин бүрдүүлэх вэ?  

3-р түвшинд байгаа хүүхдэд багш ямар дэмжлэг үзүүлэх  
вэ? 

Хүүхдээ ажиглаж тэмдэглэн, өнгөрсөн жилийн төлөвлөлт, 
хичээл, үйл ажиллагааны боловсруулалт, заах арга зүй, 
хэрэглэгдэхүүнд дүгнэлт хийж, үр дүнд үндэслэн 
төлөвлөлтөө сайжруулан ажиллана. 

1-р түвшинд байгаа 
хүүхдэд багш ямар 

дэмжлэг үзүүлэх  
вэ? 

1. Өдрийн дэглэмийн бүхий 
үйл ажиллагааны явцад 
багш хүүхдийг ажиглаж 
тэмдэглэн, бие бялдар, 
танин мэдэхүй, 
нийгэмшихүйн  хөгжилд 
ямар дэмжлэг хэрэгтэй 
байгааг илрүүлэх. 

2. Ганцаарчилан ярилцах, 
тоглох, эцэг эхтэй 
хамтран ажиллах  

3. 3-р түвшний хүүхэдтэй 
хамтарч тоглох, багаар 
ажиллах нөхцөл 
бүрдүүлэх 

4. Тоглоомын үйл 
ажиллагааг төлөвлөх 

 

2-р түвшинд байгаа хүүхдэд 
багш ямар дэмжлэг үзүүлэх  

вэ? 
1. Сэдэвт тоглоом 
2. Сургах тоглоом 
3. Найруулан тоглох 

тоглоом 
4. Өрж байгуулах тогоом 
5. Хөдөлгөөнт тоглоом 
6. Жүжигчилсэн тоглоом 
7. Чөлөөт тоглоом 

Тоглоомын төрлүүдийг 
тэнцвэртэй байдлаар 
төлөвлөн,   хүүхдээ 
ажиглан, тоглох үйлээр 
дамжуулан хүүхдийн 
хөгжилд дэмжлэг үзүүлнэ. 
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 Тухайн насны хүүхэд ямар онцлогтой, хэрэгцээ, сонирхол нь ямар байдаг вэ? гэх 
мэт асуулт боловсруулан ярилцлага хийж, тэдэнтэй хамтран ажиллах нь зүйтэй. 

Хүүхдийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөгөөг эцэг эх, асран хамгаалагчдад байнга өгч 
байх хэрэгтэйг санаарай.  

Багш хүүхдийн эцэг эх, эцэг эх, асран хамгаалагчдад зөвлөх нь:      

 Хүүхдээ гэртээ байхдаа чөлөөтэй хөдлөх, бие даан янз бүрийн хөдөлгөөнийг 
дахин давтан хийх орчин бүрдүүлээрэй.  

 Төрөл бүрийн шигтгэдэг, угсардаг, сүвлэдэг тоглоомоор тоглуулан хүүхдийнхээ 
гарын жижиг булчингийн хөгжлийг дэмжээрэй.  

 Та хүүхдэдээ өөртөө үйлчлэх энгийн аргуудаас зааж хэвшүүлээрэй. 

 Хувийн ариун цэврийг сахих санамж өгч мөрдүүлээрэй. 

 Гэмтэхээс болгоомжлох, өвчлөхөөс сэргийлж өөрийгөө хамгаалах аргаас зааж 
сургаарай.  

 Хүүхдийнхээ ангид ирж, тэдэнтэй өөрийн туршлагыг хуваалцан, цагийг хамт 
өнгөрүүлээрэй.  

 Та хүүхдийнхээ сонирхсон, өөрт нь таалагдсан номыг сонгож, уншиж өгч 
байгаарай.  

 Үлгэр, өгүүллэгт гарч буй дүрүүдийн шинж чанар, зан төрхийн онцлогийг 
ярилцаарай. Олон удаа уншиж өгсний дараа хүүхдээр өөрөөр нь үлгэрийг 
яриулж байгаарай.  

 Та хүүхдийнхээ дэргэд аливаа үгийг зөв хэлж, утгыг хүүхдэд ойлгомжтой 
тайлбарлаж өгч байгаарай.  

 Хүүхэд тань таны заавар зөвлөгөө, асуултыг ойлгоогүй бол дахин давтан хэлж 
өгөөрэй.  

 Та хүүхдэдээ эргэн тойрны эд юмсын нэр, тэдгээрийн гадаад шинж чанар, үйл 
хөдөлгөөн, хэлбэр дүрс, хэмжээ зэргийг тайлбарлаж өгөөрэй.  

 Хүүхдийнхээ сонирхсон асуулт бүрийг анхааралтай сонсож үнэн зөв хариулт 
өгөөрэй.  

 Эд юмсын шинж чанар, онцлогийг илэрхийлэх асуултыг хүүхдэдээ тавьж 
байгаарай.  

 Зургийн цаас, өнгийн болон бал, будгийн харандаа, эсгий бал, өнгийн цаас, 
хайч, цавуу, баримлын шавар, гуашь, усан будаг, бийр бэлтгэж өгөөрэй.  

 Өрж байгуулах тоглоом авч өгч хүүхэдтэйгээ хамт тоглоорой.  

 Хүүхдээ эхэлсэн ажлаа бүрэн дуусгадаг чадварыг төлөвшүүлээрэй. Хүүхдийн 
дууны бичлэг, байгалийн дуу чимээг хамтдаа сонсож ярилцахаас гадна хамтдаа 
хүүхэлдэйн кино, урлагийн тоглолт үзээрэй. (сонгодог урлаг, морин хуурын 
чуулга, хүүхэлдэйн жүжиг, бүжгэн жүжиг) 
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III. БАТАТГАХ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, АРГА ЗҮЙН САНАА     
        

Хүүхдүүд теле хичээлийн агуулгыг хэр зэрэг ойлгож, мэдсэнийг багш рубрик, 
хяналтын хуудсаар үнэлж, оношлогооны үр дүнд үндэслэн сургалт, үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэн  төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга зүйг тодорхойлж гаргана.  

Цэцэрлэгийн багш нар Заах аргын нэгдэлээрээ хүүхдийг оношилсон үр дүнд  
шинжилгээ хийж, хэлэлцэн, өөрийн цэцэрлэгийн онцлогийг тусгасан, хүүхдийн 
хөгжилийг дэмжихүйц төлөвлөлтийг 7-14 хоногоор хийж хэрэгжүүлнэ. Энэхүү бүлэгт 
дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн  9 дүгээр сарын I долоо хоногийн үлгэрчилсэн сургалт,  
үйл ажиллагааны төлөвлөлт, арга зүйн санааг танилцуулж байна. 

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрт заасан суралцахуйн чиглэл 
бүрээр сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ба хүүхдийн хөгжлийн онцлог, 
хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын технологийн дагуу сургалтыг зохион байгуулах 
шаардлагатай юм. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрт сургалтын 
зорилго, агуулга, арга зүйг нэгдмэл байдлаар төлөвлөж хэрэгжүүлэхийг заасан тул үйл 
ажиллагаанд суурилсан, төсөлт үйл ажиллагаанд суурилсан, тоглоомын үйл 
ажИллагаанд суурилсан сургалтын технологийг хэрэгжүүлнэ. Та бүхэнд сургалтын 
технологи, төлөвлөлтөд анхаарах зүйлс, загвар, мэдээллийг хүргэж байна. 

Зураг 3. Сургалтын технологи         
 

УЛАМЖЛАЛТ СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ 
 
 
 
 

 
 
 

ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ 
 
 

 
 
 
 
 
Тоглоом, зугаалга, хөгжөөн баясах ажил гэсэн гурван үйл ажиллагааны тухай 

мэдээлэл хүргэхийн зэрэгцээ бүлэг бүрт арга зүйн санааг тусгасан. Та бүхэн эдгээрээс 
санаа авч хэрэгжүүлнэ үү.  

Тоглоомын үйл ажиллагаанд суурилсан сургалт: Сургуулийн өмнөх 
боловсролын сургалт,  үйл ажиллагаа нь сургалтын зорилго, агуулга, арга хэрэгсэл, 
хүүхдийн хөгжлөөс хамаарч олон хэлбэртэй байх ба хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа 
болсон тоглоомын үйл ажиллагаанд суурилна. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд төгс 
тохирсон технологи гэж байхгүй харин хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга, технологи 
тодорхой тоглоомд үндэслэн хөгжүүлж болох юм. Бага насны хүүхдийн хөгжлийг 
судалдаг эрдэмтэн Ж.Пиаже, Л.С.Выготский нар “Тоглоом бол хүүхэд өөрөө шинэ 

Төслийн 
санаа олох 

Төлөвлөгөөгөө 
гаргах 

 

Төслөө 
хэрэгжүүлэх 

 
Тайлагнах 

 

Үнэлэх 

 

Бэлтгэл үе 
Сэргээн 
санах 

Шинэ 
мэдлэг 

Бататгал 
хэсэг 

Гэрийн 
даалгавар 

Маргаан 
ярилцлага 

Багш, хүүхдийн 
нэмэлт 

мэдээлэл 

Бие даасан үйл 
ажиллагаа 

Урьдчилсан 
мэдээлэл 

Дүгнэлт, залруулга 
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санаагаа идэвхтэйгээр эрж хайн олох замаар мэдлэг бүтээдэг хэрэгсэл” гэж дүгнэсэн 
байдаг. Сургуулийн өмнөх насанд дараах тоглоомын хэлбэрүүдийг түлхүү ашиглана. 

 
 Дүрэмт тоглоом: 

 Хөдөлгөөнт тоглоом 

 Сургах тоглоом 

 Бүтээлч тоглоом: 
Сэдэвт тоглоом 

 Барьж байгуулах тоглоом 

 Жүжигчилсэн тоглоом 

 Найруулан тоглох тоглоом 
     Чөлөөт тоглоом: 

 Тодорхой сэдэвт баригдахгүй чөлөөт тоглоом 

  
Сургах тоглоом гэдэг нь тодорхой зүйлд сургахад чиглэнэ. (оньсого таах, ижил  

төсөөтэй хос зургуудыг олох,  амьтдын дуу, гадаад байдлыг ялгах, юмны хэмжээ, өнгө 
зүсийг ялгаж сурах) Сургах тоглоомыг сургалтын үүргээс шалтгаалан дараах 
хэлбэрүүдэд хувааж болдог. 

1. Үсэг, авиаг зөв дуудах, хөгжүүлэх сургах тоглоом 
2. Орчин тойрны юмс, үзэгдэлтэй танилцуулж үгийн баялгийг нэмэгдүүлэх, хэл 

яриаг нь зүгшрүүлэх, үг хэллэгийг идэвхжүүлэх сургах тоглоом 
3. Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх харилцан ярианд сургах буюу хөдөлгөөн, хөгжил, 

хүмүүжилд нөлөөлөх сургах тоглоом гэж ангилдаг. 
 

Хөдөлгөөнт тоглоом: Энэ нь бие махбодын үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн (бөмбөг барьж авах, нэгийгээ хөөж гүйх, галт тэрэг, машин амьтны) 
хөдөлгөөнийг дуурайж тоглох тоглоом 

 
Сэдэвт тоглоом: Амьдралыг тусгаж, янз бүрийн үйл явдлыг  дүрслэн өөрийн 

сонгон авсан дүрдээ тоглохыг хэлнэ.(Өөрөөр хэлбэл  хүүхэд өөрсдөө зохион тоглодог) 
Жүжигчлэн тоглох тоглоом: Үйл хөдлөл ба үг, төрх байдлаа зохицуулан, 

жүжигчилсэн тоглолтыг ердийн тоглоомын адил өөртөө бус харин үзэгчдэд зориулан 
тоглох тоглоомыг хэлнэ. 

 
Барьж байгуулах тоглоом:  Ямар нэг зүйлийг бүтээх нөхцөл өгч, түүний дагуу 

өрж байгуулах, угсрах, эвлүүлэх, бодит бүтээлч  шинж чанарыг илэрхийлэн, барьж 
байгуулан наадгай хийж тоглох үйлийг хэлнэ. 

 
Найруулан тоглох тоглоом:  Тоглоомонд оролцож буй талууд хоорондоо  

тохиролцон тоглоомынхоо дүрмийг хамтран зохиож тоглохыг хэлнэ. 
 

Дараагийн танилцуулах үйл ажиллагаа бол зугаалга юм. Энэ нь хүүхдийг 
нийгмийн амьдрал, байгальтай танилцуулахад чиглэсэн өдөр тутмын үйл ажиллагааны 
хэлбэр юм. Энэ нь ажиглалт, тоглоом, хөдөлмөр гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. Зугаалгыг бүх 
бүлэгт өдөр тутам зохион байгуулна. Зугаалгыг ганцаарчилсан, хэсэгчилсэн, нийтийг 
хамарсан хэлбэрүүдээр зохион байгуулж, ажиглалт хийнэ.  Зугаалгын ихэнх хэсгийг  
хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эзлэх бөгөөд байгалийн булан, туршлагын талбайд хийх  
хөдөлмөр байна. Зөвлөмжийн Дунд, Ахлах бүлгийн арга зүйн санаанд зугаалга хийж 
хүүхдийг хөгжүүлэх талаар жишээ боловсруулсан.  

 
Хөгжөөн баясах ажил: Хүүхдийг баясаж, хөгжөөхөд чиглэсэн өдөр тутмын үйл 

ажиллагааны үнэтэй хэлбэр юм. Хөгжөөн баясах ажлын үед хүүхэд чөлөөтэй, 
сонирхолтой, багаараа хамтран суралцах боломжтой юм. Дунд, Ахлах бүлгийн 
үлгэрчилсэн төлөвлөлтөд хөгжөөн баясах ажлын санааг оруулсан.  
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Зураг 3. Хөгжөөн баясах ажлын үндсэн хэлбэрүүд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Хүснэгт 12. Хөгжөөн баясах ажлыг бүлэг бүрээр зохион байгуулах хэлбэрүүд 

Хэлбэр Бага бүлэг Дунд бүлэг Ахлах бүлэг Бэлтгэл бүлэг 
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Ширээний театр 
Хормогчны театр 

Ширээний театр 
Хормогчны 
театр 
Багт хүүхэлдэй 
Хуруун 
хүүхэлдэй 
Дүрээр 
(амьтдын 
хөдөлгөөн) 

Ширээний театр 
Хормогчны театр 
Хуруун хүүхэлдэй 
Сүүдэр жүжиг 
Таягт хүүхэлдэй 
Багт хүүхэлдэй 
Дүрээр 

Ширээний театр 
Хормогчны театр  
Хуруун хүүхэлдэй 
Утсан хүүхэлдэй 
Таягт хүүхэлдэй 
Оньсон хүүхэлдэй  
Багт хүүхэлдэй 
Дүрээр 

Т
о
гл

о
л

т 
ү
зэ
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Хүүхэлдэйн кино 
Урлагийн 
тоглолт 
Хүүхэлдэйн 
тоглолт 

Хүүхэлдэйн кино 
Урлагийн 
тоглолт 
Хүүхэлдэйн 
тоглолт 

Кино, жүжиг, 
урлагийн тоглолт 
Хүүхэлдэйн болон 
ширээний театр 
Урлагийн тоглолт 
зохион байгуулна. 

Кино, жүжиг, концерт, 
хүүхэлдэйн болон 
сүүдэр жүжиг 
Нэрт зохиолчид, 
хөгжмийн зохиолчдын 
нэрэмжит уран зохиол 
болон хөгжмийн сэдэвт 
өдөрлөг  
Урлагийн тоглолт болон 
хүүхэлдэйн жүжиг, 
сүүдэр, жүжиг, уран 
гимнастик тоглож 
үзүүлэх, өдөрлөг зохион 
байгуулна. 

 
 
ДУНД БҮЛЭГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ЖИШЭЭ  

 
Хүснэгт 13. 9 дүгээр сарын I долоо хоногийн сургалт,  үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн 

төлөвлөлт  

Сэдэв: Маамуу контент Аами, Таами цуврал-9 (Элсэн бөмбөг) 

 
Огноо: 

2020.09.01-
09.04 

Зорилго: 
Энэ хэн бэ?, Энэ юу вэ?, Юу хийж байна вэ? гэсэн асуултыг ойлгох, хариулах 
Ами, Тамигийн  цувралыг сонирхон үзэж, дүрүүдийг нэрлэх 
Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бусадтай хамтарч оролцох 

Жүжигчилсэн тоглолт 

Хэрэгсэлтэй Хэрэгсэлгүй 

Дүрээр жүжиглэх Хүүхэлдэйн театр Ширээний театр 

Биет 
материалаа
р (театрын 

хүүхэлдэй) 

Хавтгай 
материалаар 

(хавтгай 
театр) 

 

Биет 
материалаар 
(хуруу, утсан, 

таягт хүүхэлдэй) 

Хавтгай материалаар 
(Савхан биетүүдээр, 

сүүдэр жүжиг) 
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Багшийн нэр: 

Зорилт:  
Хэн гэдэг вэ?, Юугаар тоглосон бэ?, Юу хийсэн бэ?  асуултын дагуу ярилцах 
Юмсыг хэмжээгээр нь дараалуулан тавих, дээр нь давхарлан тавьж, өрж  тоглох 
Бөмбөгөөр тоглох, дуу аялах, дуулах 

Сургалтын чиглэл 

 
Хэл яриа 

“Маамуу” контентийн 
цувралаас үзэж 
дүрүүдийг нэрлэнэ.  
“Энэ юу вэ?”, “Энэ хэн 
бэ”, “Юу хийж байна 
вэ?”  асуултын дагуу 
ярилцана. 

 
Дүрслэх урлаг 

Өрж байгуулах тоглоомоор энгийн 
зүйлс  барьж, бүтээж тоглоно.  
Чөлөөт тоглоом тоглоно. 

 
Математик 

3 хүртэлх юмсыг 
өнгөөр нь, том жижгээр 
нь суврага болгож 
давхарлана.   
“Аль нь вэ?” сургах 
тоглоом тоглоно. 

 
Хөгжим 

Дуу, хөгжмийн аянд (толгой биеэ 
хөдөлгөх зэргээр илэрхийлнэ.) 
“Хамтдаа дуулъя” үйл 
ажиллагаанд оролцоно. 

 
Байгаль, 
нийгмийн 
орчин 

Ангийн дүрмийг 
ярилцах, бусдын 
сануулгатай дагаж 
мөрдөнө. 
“Зургийг нэрлээрэй” 
зурган карт ашиглан 
ярилцана. 

Хөдөлгөөн 
 
 
 
Эрүүл мэнд 

-Бөмбөгийг суугаа байдлаас хоёр 
гараар өнхрүүлнэ. 
“Бөмбөг өнхрүүлье” хөдөлгөөнт 
тоглоом тоглоно.  
-Зааврын дагуу хоолой, амаа 
зайлна, гараа угаана. 

Үйл 
ажиллагаа 

Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

 
Тойргийн цаг 

Хэнтэй ирсэн бэ?  
эрэгтэй, эмэгтэй, 
хөгшин залуу хүний 
зураг дээр  ярилцана. 

Танай гэрийн хэн 
нь хамгийн өндөр 
тухай өндрөөс 
нам руу 
байрлуулж  
ярилцана. 

“Ангийн дүрэм” 
зургуудыг 
самбарт 
байрлуулж 
дүрмийн тухай  
ярилцана. 

“Бөмбөг 
өнхрүүлье” 
бөмбөгийг авсан 
хүүхэд гэр 
бүлийнхээ тухай 
танилцуулж 
ярилцана . 

 
Сургалт, үйл 
ажиллагаа 

“Дүрүүдийг нэрлэ” 
сургах тоглоом 
 

 Зургийг 
нэрлээрэй 
дүрмээ 
баримтална. 

“Хамтдаа 
дуулъя” дууг 
дуулна. 

 
Сургалтын 
төвийн үйл 
ажиллагаа 

“Маамуу”  контентийн 
цуврал үзнэ, зургийг 
нэрлэнэ, багштай 
хамтран ном 
засварлана.  

“Аль нь вэ?” 
сургах тоглоом 
тоглоно. 

“Хувцсаа 
эвхэе” 
хүүхэлдэйний 
хувцсыг тайлж, 
эвхэж өмсгөж 
тоглоно.  

 

 
Зугаалга 

Элсний талбай дээр 
ажиглана, юу юу 
байгааг ярилцана. 

Элсээр бөмбөг 
хийж өндөрлөг 
зүйл дээрээс 
өнхрүүлж 
тоглоно. 

“Бөмбөг 
өнхрүүлье” 
хөдөлгөөнт 
тоглоом 
тоглоно. 

“Элсний талбай” 
элсийг хувингаар 
зөөж бөөгнүүлнэ. 

 
Хөгжөөн 
баясах ажил 

   

“Маамуу” 
контент цуврал 
“Элсэн бөмбөг” 
зохиомжийг 
хормогчин 
театраар 
тоглоно. 

Тоглоомын 
цаг 
/чөлөөт 
тоглоом/ 
 

 

Танилцсан 
төвийнхөө  
тоглоомоор 
сонирхлоороо 
тоглоно. 

Танилцсан 
төвийнхөө  
тоглоомоор 
сонирхлоороо 
тоглоно. 

 “Миний бүтээл”  
өрж байгуулах 
тоглоомоор 
барьж бүтээж, 
хамтарч тоглоно. 
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Багшид өгөх 
санамж: 

Энэ долоо хоногийн 
голлох үйл ажиллагаа 
нь: Бататгах үйл 
ажиллагаа байна. 

Зорилгыг хэрэгжүүлэх цөм үйл ажиллагааг 
төлөвлөнө. Теле хичээл, контент болон арга зүйн 
номонд байх санааг авч ашиглаж болно ингэхдээ эх 
сурвалжыг заавал дурдана. 
 

 
 

Хүснэгт 14. Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа  

№ Хөгжүүлэх үйл 
ажиллагаа  

Онцлог шинж Боловсруулалтын жишээ 

 
 
1 

 
 
Тойргийн цаг 

Өдрийг амжилттай эхлэхийн нэг 
үндэс нь өглөөний тойргийн цагт 
хийгдэж буй ажлын төлөвлөлт 
байдаг. Тойргийн цаг нь:  

 Мэндчилгээ 

 Ярилцлагаас бүрдэнэ. 

“Ангийн дүрэм” зургуудыг самбарт 
байрлуулж дүрмийн тухай  
ярилцана.  
Байгаль, нийгмийн орчны бататгах 
агуулга: ангийн дүрмийг ярилцах, 
бусдын сануулгатай мөрдөнө.  

 
 
2 

 
 
Сургалтын үйл 
ажиллагаа 

Сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа 
түүний доторх сургалтын зохион 
байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь 
хичээл юм.  
Хичээлийн явцад сэдэлжүүлэлт, 
идэвхжүүлэлт, урамшуулал 
хамгийн чухал байдаг.  

“Хамтдаа дуулъя” 
Хөгжмийн бататгах агуулга: Дуу 
хөгжмийн аянд (толгой, биеэ 
хөдөлгөх зэргээр илэрхийлж) 
дуулна.  

 
 
3 

 
Сургалтын 
төвийн үйл 
ажиллагаа 

Хэдэн төвтэй, ямар тоглоомтой 
байхыг багш төлөвлөж тоглоомын 
аргачлал, тоглох заавар зэргийг 
зургаар илэрхийлж хайрцаг, саванд 
хийж байрлуулна. Төв нь: хүүхдийн 
хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн, 
сонголт хийх боломжтой байна.  

“Аль нь вэ?” сургах тоглоом 
тоглоно.  
Математикийн энгийн төсөөллийн 
бататгах агуулга: Гурав хүртэл эд 
юмсыг хэмжээгээр нь дараалуулан 
давхарлана. (Суварган тоглоом) 

 
 
4 

 
 
Зугаалга 

Хүүхдийг байгальтай танилцуулах, 
байгалийн хүчин зүйлс нар ус, 
агаараар эрүүлжүүлэн 
чийрэгжүүлэхэд чиглэсэн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааны үнэтэй 
хэлбэр юм.  
Зугаалгыг: 

 Ажиглалт 

 Тоглоом 

 Хөдөлмөртэй хослуулна.  

Бөмбөг өнхрүүлье” хөдөлгөөнт 
тоглоом тоглоно.  
Хөдөлгөөнийг бататгах агуулга: 
Бөмбөгийг суугаа байдлаас хоёр 
гараар өнхрүүлнэ. 

 
 
5 

 
 
Хөгжөөн 
баясах ажил 

Хүүхдийг баясаж, хөгжөөхөд 
чиглэсэн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааны хэлбэр юм. Хөгжөөн 
баясгах ажил нь: 

 Ширээний театр 

 Хуруун хүүхэлдэй 

 Сүүдэр жүжиг 

 Таягт хүүхэлдэй 

 Хормогчин театр 

  Багт хүүхэлдэй гэх мэт 
төрөлтэй. 

“Маамуу” контент цуврал 
 “Элсэн бөмбөг” зохиомжийг 
хормогчны театраар тоглоно. 
Дүрүүдийг нэрлэж ярилцана.  
Хэл ярианы бататгах агуулга: 
Үлгэрийн дүрүүдийг нэрлэж ярина.  
 

 
 
6 

 
 
Чөлөөт цаг 

Чөлөөт цагийн үйл ажиллагааг 
цэцэрлэг өөрийн онцлогтоо 
тохируулан өдрийн дэглэмд 
төлөвлөнө. Чөлөөт цагийн явцад 
тодорхой сэдвийн дагуу ярилцах, 
тоглох, ажиглалт хийж болно.  

“Миний бүтээл”  өрж байгуулах 
тоглоомоор барьж бүтээж, хамтарч 
тоглоно.  
Дүрслэх урлагийн бататгах 
агуулга: Өрж байгуулах 
тоглоомоор  энгийн зүйлс 
(барилга, хашаа)  барьж тоглоно. 
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ХӨГЖӨӨН БАЯСАХ АЖИЛ 
(Хормогчин театр)  

 
Суралцахуйн чиглэл: Хэл яриа 
Сэдэв: Элсэн бөмбөг 
Зорилго:  

 Зохиомжид юуны тухай өгүүлж байгааг 
ярилцаж, дүрийг нэрлэх 

 Сайн, муу зан үйлийг ялгах 

 Хамтдаа тоглох, найздаа туслах 
хүсэлтэй болох 

Сургалтын арга:  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах 

 Үзүүлэн таниулах 

 Даган дуурайх арга 

Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх:  Маамуу цуврал-9, хормогч,  дүрийн зургууд, нүүний хувирал 
илэрхийлсэн зурагт хуудас, эсгий бал, толь 

 Хүүхдүүд бэлдэх: Тоглоомууд 
 

Үйл ажиллагаа-1:                               “Элсэн бөмбөг” 

Нэгэн өдөр Аами, Таами хоёр элсэн дээр тоглохоор гүйлдэн иртэл Өөдөө, Жожо 
хоёр хэдийнээ ирчихсэн тоглож байлаа. Тэд элсэн бөмбөг хийгээд түүнийгээ овгор 
дээрээс хонхор луу өнхрүүлэн мөргөлдүүлж тоглож байв. Өөдөөгийн бөмбөг том харин 
Жожогийн бөмбөг жижигхэн болоод байгаа нь тэдний гарны хэмжээнээс болсон 
байлаа. 

Өөдөө гартаа бөмбөгөө бариад өндөрт өргөн “Миний аварга бөмбөгийг дийлэх 
бөмбөг нэг ч байхгүй” гэж онгирч байлаа. Харин Жожо өчнөөн олон хагарсан 
бөмбөгнүүдээ харан гуниглан сууж байв. Өөдөөгийн энэ онгироо байдал Аами, Таами 
хоёрт огтхон ч таалагдсангүй. Тэр хоёр Жожог аргадан Өөдөөгийн аварга бөмбөгийг 
ялахаар хамтдаа ахин нэг бөмбөг хийцгээв.  

Найзууд бөмбөгөө гараас гар дамжуулан сайн гэгч нь бөөрөнхийлэн хатууруулаад 
Өөдөөгийн бөмбөгтэй мөргөлдүүллээ. Гэтэл Өөдөөгийн аварга бөмбөг хагарчихав. 
Аами, Таами, Жожо гурав баярлан үсэрцгээв. Харин Өөдөө хагарсан бөмбөгөө нэг 
харан баярлаж буй найзуудаа нэг харан дэмий онгирсондоо гэмшин суулаа. Түүний энэ 
байдлыг харсан Жожо жижиг бөмбөгөө авчран Өөдөөд өглөө. Тэд хамтдаа хөгжилдөн 
тоглолоо.  

Энэ явдлаас Жожо жижиг зүйлээр ч том зүйлийг ялж болдгийг ойлгосон бол Өөдөө 
онгироо зан муухай гэдгийг ойлгожээ гэж багш хормогчны театраар жүжиглэн тоглож 
үзүүлнэ. 

 Зохиолд хэний тухай гарч байна вэ?  

 Хэн, хэн хаана тоглож байсан бэ? 

 Өөдөө, Жожо хоёр тоглож байхад хэн ирсэн бэ? 

 Өөдөө, Жожо хоёр яаж тоглосон бэ?  

 Өөдөөгийн бөмбөг яагаад Жожогийнхоос том байсан бэ?  

 Өөдөө яагаад онгирсон бэ? Онгироо зан яагаад муухай вэ? Манай ангид 
онгироо хүүхэд байгаа юу? 

 Жожо яагаад гунигтай байсан бэ? 

 Жожод хэн тусалсан бэ? 

 Аами, Таами, Жожо гурав яагаад баярласан бэ?  

 Өөдөө яагаад гэмшсэн бэ? гэдэг асуулт тавьж, хариулт авна.  

Үйл ажиллагаа-2: 
Зохиолд хүүхдүүд ямар ямар сэтгэлийн хөдөлгөөн гаргасан бэ? Түүнийг (баярлах, 

гэмших, гуниглах, онгирох) нүүрний хувирлаар илэрхийлж тоглоно.  
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1. Нүүрний хувирал бүхий зурагт хуудаснаас сонгож толинд харж дуурайж хийж харна, 

нэрлэнэ.  
2. Нүүрний хувирал бүхий зурагт хуудаст байгаа дөрвөлжин дүрсийг будна. Баярлаж 

буй нүүрний хувиралын дор байгаа дөрвөлжин дүрсийг ногоон өнгөөр, гуниглаж 
буйг шараар, онгирч буйг улаанаар, гэмшиж буйг цэнхэрээр будаарай. 

 
 

ТОЙРГИЙН ЦАГ 
(Сургах тоглоом) 

 
Суралцахуйн чиглэл: Байгаль, нийгмийн орчин 
Сэдэв: “Болно, болохгүй”  
Зорилго:  

 Болох, болохгүй үйлдлийг таньж ялгах 

 Болох үйлийг ангийн дүрэм болгож мөрдөх 

 Болохгүй зүйл хийж буй нэгэндээ сануулах 

Сургалтын арга:  

 Тайлбарлан таниулах арга 

 Харилцан ярилцах арга 
 

Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх: Зурагт хуудас А4 хэмжээтэй 8 ширхэг, А5 хэмжээтэй зурагт хуудас 
хүүхдийн тоогоор 

 Хүүхдүүд бэлдэх: Байхгүй 
 

Хувилбар-1: 
Хүүхдүүд зурагт хуудсаас сонгон авч ажиглана. Зураг дээр юу юу байна вэ? 

тоочиж нэрлэнэ.  
 

         

1. Хүүхэд, бамбарууш, бөмбөг, туулай, машин, усан онгоц, шоо, эвлүүлдэг 
тоглоом, сандал, суварган тоглоом, онгоц, хивс гэх мэт зураг дээр байгаа бүх 
зүйлийг нэрлэнэ.  

2. Улаан чагтаар тэмдэглэсэн үйлийг хийж болохгүй. Яагаад гэвэл буруу үйл 
учраас хийхгүй. Зөв тэмдгээр тэмдэглэсэн үйлдлийг хийж болохыг тайлбарлана. 

3. Найзаасаа тоглоомоо булааж болохгүй. Яагаад? Ярилцана.  
Амандаа тоглоомоо хийж болохгүй. Яагаад? Ярилцана. 
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Ангидаа гүйж болохгүй. Яагаад? Ярилцана. 
Харин ангидаа найзтайгаа эелдэг байж, тоглоомоо хуваалцана.  
Амандаа тоглоомоо хийхгүй, тоглож дуусаад гараа угааж хэвшинэ. 
Ангидаа дандаа алхаж байна. Дүрмийг баримтална. 

 

Хувилбар-2:  
Дээрх дүрмээс  гадна багш хүүхдүүдэд дараах дүрмийг санал болгож болно.  
 

 
 

 Ангид  байхдаа бусдын нүд рүү харж  ярина. Мөн бусдын хийж буй үйлдлийг    
анхааралтай хардаг байна. 

 Бусдыг ярьж байхад зэрэгцэж ярихгүй анхааралтай сонсоно.  

 Орилж, хашхирч ярихгүй зөөлөн, нам дуугаар бусдад сонсогдохоор ярина. 

 Ангийн найз нөхөд, багшийн хийж байгаа зүйлд тусална. 

 Ангид гүйж, харайхгүй, тайван алхаж бусдад саад болохгүй байхад анхаарна.  

 Эдгээр зураг төвүүдэд байрлах ба хүүхэд биелүүлээгүй тохиолдолд хэн нэг нь 
тухайн зургийг өргөж анхааруулна.  

 Зургийг сонгож аваад сонгосон зургаа уншиж өгнө.  
 
 

ХИЧЭЭЛ 
(Уламжлалт сургалтын загвар) 

 
 
 
 

 
 

Суралцахуйн чиглэл: Хөгжим 
Сэдэв: “Амьтад дуурайя”  
Зорилго:  

 Хөгжмийн аяыг анхааралтай сонсох 

 Аяыг сонсоод сэтгэлийн хөдөлгөөнөө биеийн 
хөдөлгөөн болон үгээр илэрхийлэх 

 Мэддэг дуугаа сонсоод таньж баярлах, 
аялах, нэрлэх 

Сургалтын арга:  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах 

 Даган дуурайх арга 

Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх: Төрөл бүрийн хүүхэлдэйн киноны ая (хүн дуулсан болон дуулаагүй, 
хурдан-удаан байх), заах дууг илэрхийлсэн зурагт хуудас 

 Хүүхдүүд бэлдэх: байхгүй 
Үйл явц 

Бэлтгэл 
үе 

Сэргээн 
санах 

Шинэ 
мэдлэг 

Бататгал 
хэсэг 

Гэрийн 
даалгава

р 
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Үйл ажиллагаа-1: Бэлтгэл үе 

       Танхимд хөгжмийн ая, хөгжим, CD бэлтгэж, сандлыг хагас дугуй  хэлбэртэй 
байрлуулсан байна. Хүүхдүүд сандлын 3/1 дээр сууна. Хөгжмийн аянд хүүхдүүд жагсаалаар 
алхсаар сандалд сууна.  

 Үйл ажиллагаа-2: Сэргээн санах 

Сонсох хөгжим: Хүүхдийн сайн таних хүүхэлдэйн киноны аяыг сонсгоно.  

 Ямар хүүхэлдэйн киноны ая болохыг асууж ярилцана.  

 Хөгжмийн аяыг сонсоод толгой, биеэ хөдөлгөх зэргээр илэрхийлнэ. 
Хоолойн дасгал:  

 Ма-ма-ма-ма-ма 
Ма-ма-ма-ма-ма гэж дууны өнгийг өндөрсгөж, намсгаж хоолойн дасгал хийнэ.  

Давтах дуу: 

 “Маамуу нааш ир”, “Аа гоёо, гоёо”, “Тоглоом”, “Мөндөө би”, “Бөөр алаг бөмбөг” 
зэрэг дуунуудаас алийг нь хамгийн сайн мэдэх вэ? асууж ярилцана.  

 Хүүхдүүдийн мэднэ гэсэн дууг давтаж дуулна. 

 Багш хөгжим тоглон, дуулж үзүүлнэ. Хүүхдүүд дууг сонсоод хэрхэн дуулж, дагаж 
аялаж байгааг ажиглана. 

Заах дуу:  
Ая: Биръва  
                     Тоглоом 
Тогоруу янзын хүүхэлдэй 
Тоодог бяцхан ангаахай 
Ойн хүрэн баавгай 
Олон янзын шувуунууд 
 

Дэлдэн чихтэй туулай 
Дээгүүр нисдэг онгоц 
Доогуур явдаг машин  
Дээшээ хөөрдөг бөмбөг 
Тавтай сайхан амраарай 
Хүүхэлдэй тайван нойрсоорой 

        Дууны  үгийг давтан хэлж цээжлүүлнэ, зургаар харуулна.  
Хэсгээр, ганцаар, нийтээр хэлүүлж, мөр мөрөөр хэлнэ, дууг хөдөлгөөнтэй дуулна.  
 

Үйл ажиллагаа-3: Шинэ мэдлэг 

Хөгжимт хөдөлгөөн: 
       “Амьтад” хөгжимт хөдөлгөөн хийнэ.  

 Хүүхдүүд дууны үгэнд гарч буй туулай, шувуу, баавгай болсон байна. 

  Багш “Баавгайн” зураг өргөхөд хүүхдүүд хөгжмийн аянд баавгайн хөдөлгөөн 
хийнэ. 

 “Туулайн” зураг өргөхөд туулай шиг дэгдэнэ, харайна.  

 Шувууны зураг өргөхөд хоёр гарыг цээжний хоёр талд авч бугуйгаар хөдөлгөн 
нисэх, дэвэх хөдөлгөөн хийх ба хөлийн өлмий дээр алхах, өсгийгөөр тавьж 
хөдөлгөх зэргээр хөгжимд тохируулан бүжиглэнэ.  

 

   
 

Үйл ажиллагаа-4: Бататгал 

 Ямар хүүхэлдэйн киноны аяыг сонссон бэ? 

 Хэний ая, ямар нэртэй дуу сурсан бэ? 

 Дуунд ямар, ямар амьтан гарсан бэ?  

 Ямар амьтдын хөдөлгөөнийг дуурайж хийсэн бэ? талаар ярилцана.  

Үйл ажиллагаа-5: Гэрийн даалгавар 

 Өмнө нь сурсан болон өнөөдөр сурсан дуугаа гэр бүлийнхэндээ дуулж 
үзүүлээрэй. 

 Дуу болгон нэртэй байдаг тул өмнө нь сурсан дуунуудаа нэрээр нь тогтоогоорой.  

 Багштайгаа хамт хөгжимт хөдөлгөөнийг хийж давтаарай.  

 



29 

 

СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
(Сургах тоглоом) 

 
Суралцахуйн чиглэл: Математикийн энгийн төсөөлөл 
Сэдэв: Суварган тоглоом  
Зорилго:  

 Юмсыг хэмжээгээр нь дараалуулах  

 Суварган тоглоомыг томоос жижиг рүү 
дарааллаар нь байрлуулах 

 Том, арай жижиг, жижиг гэсэн хэмжээг ялгах 
 

Сургалтын арга:  

 Тайлбарлан таниулах арга 

 Үзүүлэн таниулах 

 Давтах 

Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх: Том, арай жижиг, жижиг гэсэн 3 хэмжээс бүхий дүрс 10 ширхэг, 
сувраган тоглоом 10 ширхэг 

 Хүүхдүүд бэлдэх: Тоглоомоо сонгож авах 
 

Үйл ажиллагаа-1:  
Нэг төвд 10 хүүхэд байхаар тооцож хэрэглэгдэхүүн, тоглоомыг бэлтгэнэ. Хүүхдүүд 

дараах дүрсийг сайтар ажиглана. Ямар, ямар дүрс байгааг нэрлэнэ. Том дөрвөлжин 
дүрсийг өргөөрэй, арай жижиг дөрвөлжин дүрсийг өргөөд том дөрвөлжингийн хажууд 
тавиарай, жижиг дөрвөлжин дүрсийг арай жижиг дөрвөлжин дүрсийн дэргэд тавиарай 
гэсэн даалгавар гүйцэтгэнэ.  

 
 

            
 
Үйл ажиллагаа-2:      

Том дугуй дүрсийг өндөр өргөөрэй. Нөгөө гартаа хамгийн жижиг дугуй дүрсийг 
өргөөрэй. Найзууд болон багшдаа харуулаарай. Хүүхдүүд дүрсээ буруу өргөсөн бол 
найзуудаа харж алдаагаа засна.  

 

 
 

Үйл ажиллагаа-3: 
Төрөл бүрийн сувраган тоглоом сонгож тоглоно. Хүүхдүүдийн хийсэн зүйлийн дүрс, 

хэлбэр, өнгө, нэр зэргийг ярилцана. Хэдэн ширхэг байгааг тоолуулна. 3 гэсэн дүн тоог 
хэлж, хэрэглэнэ.  
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ЗУГААЛГА 

(Хөдөлгөөнт тоглоом) 
 

Суралцахуйн чиглэл: Хөдөлгөөн 
Сэдэв: Элсэн бөмбөг 
Зорилго:  

 Цэцэрлэгийн гадна талбайн элсийг ажиглах, 
хүрч мэдрэх 

 Ажигласан зүйлийнхээ 1-2 шинж чанарыг 
хэлэх 

 Бүтээсэн зүйлээрээ тоглох, өөртөө үйлчлэх 
энгийн хөдөлмөр хийх 
 

Сургалтын арга:  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах 

 Үзүүлэн таниулах 

 Юмсыг бодитоор барьж, атгуулж, 
хүртүүлэх арга 

 Сонирхож ажиглах 

Хэрэглэгдэхүүн: Хэв гаргагч, малтагч, жижиг хүрз, хувин, ус, бөмбөг 
 
Үйл явц: 

Багш ангийн хүүхдүүдийг 4 баг болгож нэг багт 8-10 хүүхэд байхаар хуваарилалт 
хийнэ. Багуудыг  өдөр, орой ээлжээр цэцэрлэгийн талбайд авч гарна.  

Зугаалгаар гарахдаа дараах дүрмийг баримтална. 

 Хувцсаа бүрэн гүйцэт өмсөх  

 Хоёр хоёроороо хөтлөлцөж явах 

 Багш болон найзуудаа сонсох 
Ажиглалт:  

Цэцэрлэгийн хашаанд элсний талбайд очиж тойрч зогсоно. Багш элсний талбай 
дотор орж, хүүхдүүдийн түвшинд суугаад элсийг атгаж гарын салаагаар гоожуулан 
хүүхдүүдээр ажиглуулж дараах асуултын дагуу ярилцана. 

 Элс ямар өнгөтэй байна вэ? 

 Элс яагаад атганд тогтохгүй урсаад байгаа юм бол? 

 Элсийг урсгахгүйн тулд яавал дээр вэ? 
Ярилцсаны дараа хүүхдүүдийг талбай дотор орж элсийг барьж, атгаж үзэхийг санал 
болгоно. 

Ажиглалтаас:  

 Элс нарийн ширхэгтэй байдаг юм байна. 

 Нарийн ширхэгтэй болохоор атганд тогтдоггүй юм байна. 

 Усанд норгох юм бол төрөл бүрийн зүйл хийж болдог юм байна гэдгийг мэдэж 
авна. 

Тоглоом:  
Хүүхдүүд элсийг чийглэж норгоод 50 см өндөрлөг хийнэ. Үүний дараагаар элсэн 

дээр ус хийж зуураад бөөрөнхийлж бөмбөг хийнэ. Өөр өөрсдийн бөмбөгөө хийсний 
дараа өндөрлөг дээрээс хоёр гараар өнхрүүлж тоглоно. Хүүхдийн тоглох явцыг 
ажиглах, тэмдэглэх, зураг, бичлэг хийж баримтжуулж болно. Хэний бөмбөг хол 
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өнхөрсөн, хэнийх том байна, хэнийх хагарсан зэргийг ярилцаж, учир шалтгааныг олно. 
Мөн ангиас авч гарч ирсэн бөмбөгийг өндөрлөг зүйлээс өнхрүүлнэ. Жишээ нь: элсэн 
өндөрлөгөөс, гулсуурнаас гэх мэт.  

 

 
 

Хөдөлмөр:   
1. Элсийг буцааж байсан байранд нь оруулж тараах, тэгшлэх, хийссэн элсийг 

бөөгнүүлэх ажлын хийнэ. Мөн элсэн дэх хайрга, чулууг хувингаар зөөнө.  
2. Гутал, хувцасны шороогоо сайтар гүвнэ.  
3. Ангид ороод гараа савандаж угаана.  

 
 

ЧӨЛӨӨТ ЦАГ 
(Өрж байгуулах) 

 
Суралцахуйн чиглэл: Дүрслэх урлаг 
Сэдэв: Барилга, хашаа өрж байгуулах 
Зорилго:  

 Хүүхэд дуртай зүйлээ барих 

 Зураг, аргачлалын дагуу барилга, байшин, 
хашааг бүтээх 

Сургалтын арга:  

 Ажиглах, даган дуурайх 

 Тайлбарлан таниулах  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах  
Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх: Өрж байгуулах тоглоомын хэрэгсэл, материал 

 Хүүхдүүд бэлдэх: Байхгүй 
 

Алхам-1. Өрж байгуулах тоглоомын төвд хүүхдүүд цуглана. Тоосго хэлбэртэй, шоо 
дөрвөлжин хайрцгуудыг ажиглана, барьж үзнэ. Багш эдгээрээр юу хийж болохыг 
асууна.  

Өөрөө байшин өрж хамтдаа тоглоно. Одоо хаана нь юу хийх вэ?, Юу дутуу байна 
вэ? Чиний бодлоор яамаар байна? зэрэг асуулт тавьж ярилцана.  
Алхам-2.  Хүүхдүүдэд зураг, өрж байгуулах аргачлал зэргийг өгнө түүний дагуу 
дуурайж хийнэ.  
 

 
 

Алхам-3. Хүүхдийг юу хийсэн талаар нь яриулна.  
Чөлөөт тоглоомын үед ажиглалтын тэмдэглэл хөтлөх санаа:  

Багш тоглоомын явцад ажиглалт тэмдэглэл хөтөлнө. Багшийн ажиглалтын 
загварыг хүснэгт 14-өөс харна уу. 

 



32 

 

 Танай ангийн өдрийн дэглэмийн “Чөлөөт цаг” хэдий хугацаанд байдаг түүнийхээ 
дагуу үйл ажиллагаагаа төлөвлөж явуулаарай. Өглөө, орой хоёр удаа чөлөөт цаг 
төлөвлөсөн байдлаар жишээг оруулсан болно.  

 
Хүснэгт 15. Ажиглалтын тэмдэглэл (жишээ) 

Хүүхдийн 
код 

Огноо Цаг Тэмдэглэл 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
03 

 
 
 
 
2020.09.17 

 
12.10 

Б. Өрж байгуулах тоглоомуудын дунд очиж хүүхдүүдийн 
хийж байгаа зүйлийг сонирхон харж байна. Доош сууж 
тоглоомыг барьж үзэж, ийш тийш зөөж тавьсаар хэсэг 
хугацааг өнгөрөөв.    

 
12.15 

Б. Ямар нэг зүйл хийсэнгүй тоглоомоо хэсэг давхарлаж 
байснаа буцаан буулгаад хажуугийн А хийж байгаа зүйлийг 
хараад дуурайх гэснээ дахин буулгаж тоглоомоо тэгш өнцөгт 
хэлбэртэй угсраад машин болгож түрж тоглов.  

 
12.20 

Б. Хүүхдүүдийн тоглож байгаа газруудаар “үүдэн, үүдэн, 
дийд, дийд” гэж тоглож явсаар Н дэргэж очихдоо “цссс” гэж 
дуугараад түрж явсан тоглоомоо зогсоож “миний машин” гэж 
хэлэв.  

 
 
 
2 

 
 
 
03 

 
 
 
2020.09.17 

 
 
16.50 

Багш Б-д зураг, аргачлал өгөв. Үүнийг харж байгаад ийм 
байшин хийгээрэй даалгавар гүйцэтгэх явцыг ажиглав. Б. 
Аргачлалыг 3 минут орчим барьж суулаа. Дараа нь 
хүүхдүүдийн хийж байгаа зүйл дээр очиж харж байснаа 
модон тоглоом авч суугаад уутнаас нь гаргав.  

 
 
16.55 

Мөн л өглөөнийх шигээ тоглоомыг барьж өөрийнхөө урд, 
хажуу талд зөөж тавьсаар байна. Зураг хараад 
тоглоомуудаа ямар нэг загварт оруулалгүй шууд дээш нь 
өрөв. Бүгдийг нь давхарлаад баяртай гэгч чанга, чанга 
инээхэд хажуугийн хүүхэд харах гэж ирээд нурааж орхив. Б. 
Найзыгаа түлхээд уйлж гарлаа.  

 
 
17.00 

Найз нь сандарч тоглоомыг нь өрж өгөх гэтэл өөрөө хийнэ 
гэж зөрүүдлэв. Дахин дээш өрөхгүй моднуудаа давхарлан 
тэгш өнцөгт хэлбэртэй зүйл хийгээд, тойруулан 3 ширхэг шоо 
хэлбэртэй мод тавьж түүнийхээ дээр нарийхан мод босгож 
тавив. Өөрийн хийсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун байгаа 
бололтой уйлж, гомдож байснаа мартан нөгөө найзаа дуудан 
“энэ ширээ гэж тэгш өнцөгт болгон давхарлаж тавьсан 
зүйлээ заагаад. Энэ сандал дээр аав, ээж бид гурав сууж 
байна гэв.  

Багшийн дүгнэлт: Үүнээс харахад багшийн төлөвлөсөн зүйл Б-д хүндэдсэн байж магадгүй юм. 
Дараа Б-г ажиглахдаа ямар нэг аргачлал, сэдэв өгөлгүй дуртай зүйлийг нь хийлгэж үзье гэж 
шийдлээ.  
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АХЛАХ БҮЛЭГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ЖИШЭЭ 

 
Хүснэгт 16. 9 дүгээр сарын I долоо хоногийн сургалт, үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн 

төлөвлөлт  

Сэдэв: “Тааварч 3 хүү”  МАҮ, Монголын оюун ухааны академийн “Монгол үлгэрүүд” 
цуврал №3 

 
Огноо: 2020.09.01-
09.04 
 

Зорилго: 
Цэцэрлэг, ангийн үйл ажиллагаатай танилцаж, оролцох (ангидаа бусадтай 
хамтарч тоглох, дасгал хөдөлгөөн хийх, хөдөлмөрлөх, турших, нойрсох) 
Асуултад хариулах, юмсыг дарааллуулах, тоолох, бүтээх, дуулах, тоглох, 
ангийн дүрэм зохиож мөрдөх зэргээр өдрийг үр дүнтэй өнгөрөөх 

 
Багшийн нэр: 

Зорилт:  
Үлгэрийн агуулгыг ойлгож, асуултад хариулах  
Өөрийгөө болон, гэр бүлийн гишүүдийг танилцуулах 
5 хүртэл тоолох, эд юмсыг дарааллуулах 
Ангийн дүрэм мөрдөх 
Бөмбөгийг хоёр гараар арагш өнхрүүлэх 
Багш, хүүхдүүдтэй хамтарч дуулах 

Сургалтын чиглэл 

Хэл яриа 
- Үлгэрийн үйл 
явдлыг давтан 
ярина. 

Дүрслэх урлаг 
- Эвлүүлдэг тоглоомоор төрөл 
бүрийн юмс бүтээж тоглоно. 
 

Математик 
- 5 хүртэл эд юмсыг 
хэмжээгээр нь 
дарааллуулна.  

Хөгжим 
- Дууг дагаж багш, хүүхдүүдтэй 
хамтран дуулна.  
 

Байгаль, 
нийгмийн 
орчин 

- Ангийн дүрмийг 
хамтарч зохионо, 
ойлгож мөрдөнө.  

Хөдөлгөөн 
 
Эрүүл мэнд 

- Бөмбөгийг хөлний хоорондуур 
арагш өнхрүүлнэ. 
- Гараа дарааллын дагуу угаана, 
арчина.  

Үйл 
ажиллагаа 

Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

 
Тойргийн цаг 

Сайн байна уу? 
Багшаа! Ярилцлага 

“Хэн ирсэн бэ?  
Ярилцлага 

“Тааварч 3 хүү” 
Ярилцлага  

“Таван  өдөр хэн 
юу хийсэн бэ?” 
Ярилцлага 

Сургалт, үйл 
ажиллагаа 

 “Ангийн дүрэм”  
зохионо. 
 

“Дуугаар нь тань” 
хөгжимт 
хөдөлгөөн хийнэ.  

 

 
Сургалтын 
төвийн үйл 
ажиллагаа 

 “Таавар таа” 
Сургах тоглоом 
тоглоно.   

“Ангийн дүрэм” 
зургийг будна,  
ангид 
байрлуулна.  

Дүрслэх 
урлагийн төвтэй 
танилцана. 
“Миний гэр бүл” 
зураг зурна. 

 
Зугаалга 

Цэцэрлэгтэй 
танилцах зугаалга 
хийнэ. 

Гадаад талбайн 
тоглоом 
ажиглана, айл гэр 
тоглоно, гар 
хөдөлмөр хийнэ. 

Гадаа талбайн 
өвч ургамал 
ажиглаж зугаалга 
хийнэ.  

Цэцэрлэгийн 
орчны модтой 
танилцах 
зугаалга хийнэ  

 
Хөгжөөн 
баясах ажил 

“Тааварч 3 хүү” 
МАҮ-ийг ширээний 
театраар тоглоно. 

“Таагаарай 
“хөгжимт 
хөдөлгөөн хийнэ. 

 “Тааварч 3 хүү” 
МАҮ-ийн  дүр 
бүтээж жүжиглэн 
тоглоно. 

Тоглоомын 
цаг (чөлөөт 
тоглоом) 

“Айл гэр” сэдэвт 
тоглоом тоглоно.  

Шулуун буухиа 
тоглоом тоглоно. 

Эвлүүлдэг 
тоглоомоор 
тоглоно. 

Гадаа талбайд 
чөлөөт тоглоом 
тоглоно. 
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ХИЧЭЭЛ  
(Хөгжүүлэх сургалтын загвар) 

 
Суралцахуйн чиглэл: Хэл яриа 
Сэдэв: Тааварч гурван хүү 
Зорилго: 

 Үлгэрийг анхааралтай сонсож ойлгох 

 Сонссон зүйлээ давтаж ярих 

 Асуултад бүтэн өгүүлбэрээр хариулах 
 

Сургалтын арга:  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах 

 Идэвхжүүлэх 

 Практик арга 
 

Хэрэглэгдэхүүн:   
Монголын оюун ухааны академийн “Монгол үлгэрүүд” цуврал CD-№3, үлгэрийн үйл 

явдалтай зурагт хуудас, тараах материал, харандаа 
 
Явц:  
Чиглэл Хийгдэх үйл 

Үйл ажиллагаа-1 
Үлгэрийг 
анхааралтай 
сонсоно. 

“Гурван тааварч” үлгэрийг Монголын оюун ухааны академийн “Монгол 
үлгэрүүд” цувралаас (№3) сонсоно.  

 Ямар нэртэй үлгэр сонссон бэ? 

 Ах, дүү гуравт юу байсан бэ?  

 Үлгэрийг яагаад Тааварч 3 хүү гэж нэрлэсэн бэ? 

 Ах, дүү гурав үнээгээ хэнээс асуусан бэ? 

 Ноён ах, дүү гуравт юу амласан бэ? Яагаад? 

 Аяган дор юу юу байсан бэ? Зэрэг асуулт тавьж, хариулт авна. 

Үйл ажиллагаа-2  
Маргаан 
ярилцлага 

Та нар таавар таах дуртай юу?  
Энэ уутан дотор юу байгаа юм бол? Хүүхдүүдээр таамагласан зүйлийг нь 
хэлүүлнэ.  

 Уутны гаднаас барьж үзнэ.  

 Таамагласан зүйлээрээ таавар зохиогоорой.  

 Багш нэгийг хэлж өгнө.  

 Гув гурвалжин юм байна. 

 Хүв хүрэн өнгөтэй юм байна.  

 Гурвалжин хэлбэртэй, хүрэн өнгөтэй тэр зүйлийг хоолонд 
хэрэглэдэг юм байна. Тэр юу вэ? (Хүрэн манжин) 

Хүүхдүүд багшийг дуурайж юмсыг гадаад шинж чанараар нь тодорхойлон 
хэлж таавар таалгана.  

Үйл ажиллагаа-3 
Багш, хүүхдийн 
нэмэлт 
мэдээлэл 

Үйл явдлыг харуулсан зургийг харж үлгэрийг давтан ярина. Шинэ үгийн 
утгыг асууж ярилцана, тайлбарлана. 

Үйл ажиллагаа-4 
Урьдчилсан 
мэдээлэл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Гэр бүл гэж хэнийг хэлдэг вэ? 

 Танай гэр бүлд хэн хэн амьдардаг вэ?  

 Ингэ гэж ямар амьтан байдаг вэ?  

 Ингэний төлийг юу гэдэг вэ?  

 Ноён гэж ямар хүн байдаг вэ?  

 Цэцэгт нуга, харангадах шахах зэрэг шинэ үгийн утга тайлбарлах, 
асуултын дагуу ярилцаж, дараах хүснэгтийг багш тэмдэглэж авна.  
Жишээлбэл:  

Мэдэж байна Мэдэхийг хүсч 
байна 

Мэдэж авлаа 

- Гэр бүл, тэнд 
амьдардаг хүмүүсийн 
тухай 
-Ноёны тухай 

- Ингэ, ботгоны 
тухай 

- Гэр бүл, ноён, ингэ, 
ботгоны тухай, нуга, 
харангадах шинэ үгийн 
утга мэдэж авлаа.  

 

Үйл ажиллагаа-5  
Бие даасан үйл 
ажиллагаа 

Хүүхэд бүрд тараах материал байх ба зургаас тааварч 3 хүүхгийн таасан 
зүйлийг олж дугуйлна.  
 

Үйл ажиллагаа-6: Дүгнэлт, залруулга. Сургалтын үйл ажиллагааны явцын дунд хүүхдийг  
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урамшуулж, идэвхжүүлж, сэдэлжүүлнэ.  Хүүхдийн ташаа ойлголтыг засаж өгнө.  

 
ТОЙРГИЙН ЦАГ 

 
Суралцахуйн чиглэл: Байгаль, нийгмийн орчин 
Сэдэв: Ангийн дүрэм 
Зорилго: 

 Найзууд, болон багштайгаа ярилцаж 
ангийн дүрэм зохиох 

 Дүрмийг ойлгож, биелүүлэх   

 Дүрэм зөрчсөн найздаа сануулах 

Сургалтын арга: 

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах  

 Асуудал шийдвэрлэх 

 Үзүүлэн таниулах 

 
Хэрэглэгдэхүүн: Зурагт хуудас, хөлтэй налуу самбар, соронз  

Үйл ажиллагаа-1: Нийт хүүхдүүд тойрч суугаад дараах асуултын дагуу ярилцана.  

 Өмнөх бүлэгт ангийн ямар дүрэмтэй байсан бэ?  

 Яагаад ангийн дүрэмтэй байх ёстой вэ?  

 Найзууд  заримдаа муудалцдаг уу?   

 Та нарт хэн нэгнийг гомдоомооргүй байсан ч өөрийнх нь буруу үйлдлээс 
болж гомдоож байсан уу?         

 Ямар шалтгаанаас болж найздаа уурлаж, гомддог вэ? Болохгүй гэдгийг 
мэдэж байсан ч гомдоодог үе байддаг уу? зэрэг асуултын дагуу ярилцана. 

Хэн нэгнийг гомдоохгүйн тулд, өөрөө бэртэж гэмтэхгүйн тулд, найзууд хоорондоо 
муудалцахгүйн тулд ангийн дүрэмтэй байх ёстой гэдгийг сануулна. 

Үйл ажиллагаа-2: Багш налуу самбарт зургуудыг байрлуулна. Хүүхдүүд зургийг 
нэрлээд  ангийн дүрэм болгоно.  

 Цагийг баримтална. 

 Хамтдаа хичээнэ. 

 Найзуудтайгаа хуваалцана. 

 Бусдыг сонсоно. 

 Аюулаас болгоомжилно.  

 Цэвэр нямбай, хоггүй байна.  

 Эелдэг харилцана. 

 Найздаа болон бусад хүнд тусална.  
Мөн хүүхдүүд нэмж санал оруулбал багш зурж, бичиж авна. Ангид мөрдөх дүрмийн 

зургуудыг ярилцаж шийдвэрлэсний дараа зургуудаа ангийн тохиромжтой хэсэгт  
байрлуулна. 

 
СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
Суралцахуйн чиглэл: Математикийн энгийн төсөөлөл 
Сэдэв: Дараалуулах 
Зорилго:  

 Том, дунд, жижиг, арай жижиг, хамгийн 
жижиг гэсэн 5 хэмжээг ойлгох 

 Юмсыг хэмжээгээр нь дараалуулан 
байрлуулах 

 5 хүртэл тоолох 
 

Сургалтын арга:  

 Тайлбарлан таниулах 

 Харилцан ярих 

 Биечлэн хийж үзүүлэх 

 Даган дуурайх арга 

Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх: Том, дунд, жижиг гэсэн 5 хэмжээтэй дүрс, тоглоом 

 Хүүхдүүд бэлдэх: Дугуй дүрс, касс 
Үйл ажиллагаа-1:  

Самбарт томоос жижиг рүү нь буурсан хэмжээгээр дараалуулан нааж харьцуулж 
тайлбарлана. 
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 Аль дүрс нь хамгийн том байна вэ? 

 Хөх өнгийн дүрс шар дүрснээс хэмжээгээр ямар байна вэ? 

 Улаан өнгөтэй дүрс нь хөх өнгийн дүрснээс хэмжээгээр ямар байна вэ? 

 Ногоон өнгийн дүрс улаан өнгийн дүрстэй харьцуулахад ямар байна вэ? гэх мэтээр 
дүрсүүдийг хоёр хоёроор нь адилтган харьцуулна.  

 Харьцуулсны дараа ялгааг тайлбарлаж хэмжээг хэлж өгнө 
Шар өнгийн дүрс хамгийн том, хөх өнгийн дүрс улбар шар өнгийн дүрснээс 

дунд зэргийн том,  улбар шар өнгийн дүрс хөх өнгийн дүрснээс жижиг, саарал 
өнгийн  дүрс улбар шар өнгийн дүрснээс арай жижиг хэмжээтэй, ногоон дүрс 
хамгийн жижиг байна. 

Үйл ажиллагаа-2:  
3 өөр хэмжээтэй зүйлс хамт байх үед дунд гэсэн хэмжээг хэрэглэнэ. 2 дүрс байгаа 

тохиолдолд зөвхөн том, жижиг гэсэн хэмжээг ашиглана. 5 өөр хэмжээтэй зүйлсийг 
хооронд нь харьцуулсан үг ашиглан ярина. Багш газарт олон өнгийн дугуй, дөрвөлжин, 
гурвалжин дүрсүүдийг байрлуулна. Тухайлбал:  

 Том, дунд, жижиг гэсэн 3 өөр хэмжээтэй дөрвөлжин дүрс авахыг санал болгоно. 

 Сонгосон дүрсээ кассанд хийнэ. Хийхдээ хэмжээг нь томоос нь жижиг рүү 
дараалуулан байрлуулна. 

 Кассанд хийсэн дүрсээ багшдаа зааж нэрлэнэ. Өнгөөр нь дүрсийг нь заавал 
хэлнэ. 

 Дараа нь 4 өөр хэмжээтэй  дүрс авахыг санал болгоно.  

 Сонгосон дүрсээ кассанд хийнэ. Хийхдээ хэмжээг нь жижигээс нь том руу  
дарааллуулан  байрлуулна. 

 Дараа нь 5 өөр хэмжээтэй дугуй дүрс авахыг санал болгоно.  

 5 хүртэл тоолж сонгосон дүрсээ кассанд хийнэ. Хийхдээ хэмжээг нь томоос нь 
жижиг рүү дараалуулж байрлуулна. 

Үйл ажиллагаа-3:  
Мөн эд зүйлсийн зургийг хэмжээгээр нь дараалуулж тохирох нүдэнд байрлуулна.  
 

ЗУГААЛГА 
 

Суралцахуйн чиглэл: Дүрслэх урлаг 
Сэдэв:  Өрж, эвлүүлдэг тоглоом 
Зорилго:  

 Цэцэрлэгийн гадна талбайн тоглоомын 
талбайг ажиглах 

 Асуултад хариулах, шийдвэр гаргах 

 Айл гэрийн дүрүүд хуваарилах, дэлгэрүүлэн 
тоглох 

 Дүрдээ орж жүжиглэн тоглох 

 Айл гэрийн гишүүд, гэр, хашаа байшин 
барих 

Сургалтын арга:  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах 

 Үзүүлэн таниулах 

 Юмсыг бодитоор барьж, атгуулж, 
хүртүүлэх арга 

 Сонирхож ажиглах 
 

 
Хэрэглэгдэхүүн: Талбайн тоглоом, чулуу, элс, эвлүүлэх, өрөх тоглоом 
Үйл явц: 

Зугаалгаар гарахдаа дараах дүрмийг баримтална. 

 Хувцсаа бүрэн гүйцэт өмсөх  

 Хоёр хоёроороо хөтлөлцөж явах 

 Багш болон найзуудаа сонсох 
Ажиглалт:  

Цэцэрлэгийн хашаанд байгаа тоглоомын талбайд тоглоно.  

 Ямар, ямар тоглоом байна вэ? 

 Үүн дээр яаж тоглодог вэ? 

 Тоглоомыг юугаар хийсэн байна вэ? 

 Энэ юу вэ?  
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 Сүүдрэвчинд яаж тоглох вэ? 

 Ямар зориулалттай вэ? Яагаад сүүдрэвч гэж нэрлэсэн юм бол? 

 Манай цэцэрлэгт хэдэн сүүдрэвч байна вэ? 
Тоглоом:  
Өнөөдөр бүгдээрээ 3 сүүдрэвчинд хэсэг, хэсгээрээ баг болж “Айл гэр” гэж тоглоно 

гээд хүүхдүүдийг 3 багт хуваарилна. Багш нь 3 айлд зочилно.  
1. Багууд айл гэрт хэн, хэн байх вэ? Дүрээ хуваарилж авна. 
2. Айл гэр юу, юу байх вэ? хэрэглэлээ сонгож бэлтгэнэ. 
3. Тоглоно.  
4. Багуудын тоглож байгааг ажиглана.  

Хөдөлмөр:   

 Тоглоомоо ангид орж үргэлжлүүлэн тоглохыг санал болгоод, ойр орчноос авчирсан 
зүйлээ байранд нь тавих, тоглосон орчноо хөнгөн шүүрдэж цэвэрлэнэ. Хогийг 
ялгаж, ангилж хаяна.  

 Гутал, хувцасны шороогоо сайтар гүвнэ.  

 Ангид ороод гараа савандаж угаана.  
Гар хөдөлмөр: 
Явц: 1-р үе шат: Тоглоомонд бэлтгэх.  

       Ангид орж ирсний дараа гадаа тоглож байсан зүйлээ эргэн санаж тухайн 
зүйлээ өрж байгуулах, эвлүүлдэг тоглоомоор дүрсэлнэ. Гадаа тоглож байсан багаараа 
тус тусдаа суугаад баг дотроо жижиг дэд баг үүсгэнэ. Одоо тоглоомуудаа цуглуулъя. 
Тоглоомоо сонгохдоо олон төрлийн тоглоомноос цуглуулаарай. (Амьтан, лего, өрж 
давхарлах шоо, эвлүүлдэг тоглоом гэх мэт). Дохио өгөхөд тоглоомоо цуглуулж, дахин 
дохио дуугарахад суудалдаа сууна.  

Ямар ямар тоглоом цуглуулсан бэ? Бүгдээрээ тоглоомуудаа нэрлэе. 3 хүүхэд нэг 
баг болж, хамтран тоглоно. 
2-р үе шат: Тоглох.  

Утас, уяа гурван ширхэгийг бэлдээрэй. Сонсоод хийгээрэй! Эхлээд дугуй дүрс 
хийе. Уяаны 2 үзүүрийг 2 гартаа бариад гогцоо үүсгэн дэвсгэр дээр шидэж тавина. 
Уяагаа гараараа засч дугуй хэлбэрт оруулна. Уяагаа дагуулаад тоглоомоо зэрэгцүүлэн 
өрнө. Юутай адилхан харагдаж байна вэ? Хашаа хийлээ. Энэ хашаагаа юуны хашаа 
болгох вэ?. Та нар өөрсдөө сонгоорой.  

Дараагийн уяагаар дөрвөлжин дүрс бүтээнэ. Энэ хашаанд юу байвал тохромжтой 
вэ? . Өрж байгуулах тоглоомоор  давхарлан байшин барина. 3 дахь уяагаар гурвалжин 
дүрс бүтээгээрэй. Энэ юуны хашаа байж болох вэ?  

Малын хашаа, гэр, байшин, байрны хашаа гэх мэтээр сэдвээ өөрсдөө гаргаж, 
хашаан дотроо байшин барьж хамтран тоглоно. Эвлүүлдэг тоглоомоор гэр бүлийн 
гишүүдийг хийнэ. Багш хүүхдийн хийсэн бүтээлийн зураг авч баримтжуулна.  
3-р үе шат: Дүгнэлт, ярилцлага.  

 Хэний баг юу бүтээсэн бэ?, хэн ?, Найздаа тусласан уу?, Хамтарч тоглох ямар 
байсан бэ? Хэцүү зүйл юу байсан бэ? зэрэг асуултын дагуу ярилцана. 

 

ХӨГЖӨӨН БАЯСАХ АЖИЛ 

 
Суралцахуйн чиглэл: Хөгжим 
Сэдэв:  Дуу 
Зорилго:  

 Дууны үгийг тод хэлж дуулах 

 Аянд тохируулан бусдыг сонсож дагаж 
дуулах 

 Дууны зохиогчоос асуулт асуух  

Сургалтын арга:  

 Асуулт тавих, харилцан ярилцах 

 Хөгжмийн хэмнэлд тохируулан 
хөгжимдөх 

 Давтах 
 
Хэрэглэгдэхүүн:  Төрөл бүрийн энгийн хөгжмийн зэмсэг, ая, CD, хөгжим  
Явц:   
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Үйл ажиллагаа 1:    
Хөгжмийн зохиолчийг урьж үйл ажиллагаандаа оролцуулна. Хөгжмийн хамсраатай 

дуулна. Дараа нь хөгжмийн зэмсгээ бариад хөгжимдөж дуулна.  
Хоолойн дасгал хийнэ.  
Үг: О.Сундуй  
Ая: А.Балжинням 
 

                  Ам бүл таван хуруу 
 
         Ааваа ааваа эрхий мэргэн 
        Аавтай адилхан хүчтэй хуруу 
        Ээжээ ээжээ эмч домч 
       Эгээл тань шиг ажилсаг хуруу 
             Хуруугаа нэрлэж чадна 
             Хуруугаа би тоолж чадна 

 

Ахаа ахаа дунд ноён 
Аргагүй л тан шиг өндөр хуруу 
Эгчээ эгчээ дугар зайсан 
Эрхгүй л тан шиг тусч хуруу 
    Хуруугаа нэрлэж чадна 
    Хуруугаа би тоолж чадна 
Хардаа хардаа үүнийг 
Хамгийн жаахан чигчий бүүвэй 
Ам бүл таван хуруу 
Аав ээж бидэн шиг таван хуруу 
     Хуруугаа нэрлэж чадна 
     Хуруугаа би тоолж чадна 

 
Үйл ажиллагаа 2:  Хөгжмийн зохиолчдоос асуулт асууна.  

 Та энэ дуугаа хэдэн онд зохиосон бэ? 

 Яагаад ам бүл таван хуруу гэж нэрлэсэн бэ? 

 Энэ дуугаа дахиад бидэнтэй хамт дуулаад өгөөч гэх мэтээр сонирхсон зүйлээ 
асууж, хүсэж ярилцана.  

 
ЧӨЛӨӨТ ТОГЛООМЫН ЦАГ 

 
Суралцахуйн чиглэл: Хөдөлгөөн 
Сэдэв: Шулуун буухиа 
Зорилго:  

 Баг болж, бусдыгаа мэдэрч тоглох 

 Биеийн тэнцвэрийг хадгалах 

 Шударга байх 

Сургалтын арга:   

 Тайлбарлан таниулах 

 Даган дуурайх, ажиглах  
 

 
Хэрэглэгдэхүүн:  

 Багш бэлдэх: Хайрцагтай бөмбөгнүүд, бөмбөг хийх хоосон хайрцаг 3 ширхэг, 
ажиглалтын аргын шалгах хуудас 

 Хүүхдүүд бэлдэх: Биеийн тамирын хувцас 
Үйл явц: 

Тоглоомыг нэг удаа тоглохдоо 2-3 минут буюу нийт 4-5 удаагийн давтамжтайгаар 
8-12 минут үргэлжлүүлнэ.  Хүүхдүүд 3 баг болж уралдаж тоглоно.   
Алхам-1. Багшийг дагаж тойргоор хөлийн өлмий дээр, энгийн алхаагаар алхана. 
Хөнгөн гүйнэ. Амьсгалын дасгал хийнэ.  
Алхам-2. Тойргоор завилан суугаад нүдээ аньж, хөгжмийн намуун аялгуунд амьсгалаа 
хамраараа авч амаараа аажим гаргана. 
Алхам-3. Хүүхдүүд 3 баг болж тасалгааны голд тэмдэглэсэн зурааснаас эхлэн 
цуваагаар зогсоно.  
Алхам-4. Багш тоглоомыг тайлбарлаж өгнө.  

 Багийн хүүхдүүд урагшаа тонгойход саад болохгүйгээр ар араасаа цувж, хөлдөө 
мөрний хэмжээний зай авч зогсоно. 

 3 багт хүүхдийн тоогоор бөмбөгийг хайрцагт хийж тавьсан байх ба цувааны ар талд 
хоосон хайрцагууд байна. 

 Багш дохио өгөхөд багуудын эхний хүүхэд хайрцагнаас бөмбөг авч хөлнүүдийн 
хоорондуур арагш бөмбөгийг өнхрүүлээд цувааны ард гүйж гараад бөмбөгийг авч 
хоосон хайрцагт хийнэ гэх мэтээр багийн бүх хүүхэд бөмбөгийг өнхрүүлнэ.  

 Бүх хүүхдүүд бөмбөгийг өнхрүүлж дуусангуут дороо эргэж нөгөө тийш хараад дахин 
тоглоомыг эхлүүлнэ. Хамгийн богино хугацаанд хийж дууссан хүүхдүүд тоглоомд 
тэргүүлнэ.   
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БЭЛТГЭЛ БҮЛЭГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ЖИШЭЭ  

 
Хүснэгт 17. 9 дүгээр сарын I долоо хоногийн сургалт, үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн 

төлөвлөлт  

Сэдэв: Хүнсний ногоо төсөлт ажил 

Огноо: 09.01-09.04 

Зорилго: 
Төлөвлөгөө гаргах 
Алхамуудаа тодорхойлох  
Хэрэгцээ  сонирхолоороо хүссэн зүйлээ бие даан хийх, судлах, 
мэдээлэл цуглуулах 

Багшийн нэр: 

Зорилт:  
Ярилцлагад идэвхтэй оролцох 
Тоглох, орчин бүрдүүлэх, судлах үед санаачилга гаргах 
Бусдыг сонсох 

Суралцахуйн чиглэл 

 
Хэл яриа 

Үлгэр сонсоод 
асуулт тавьж, 
ярилцлагад 
идэвхтэй оролцоно.  

Дүрслэх урлаг 

Эвлүүлж, өрж угсрах тоглоомоор 
эд зүйлс барьж байгуулна. 

Математик 
Эд юмсыг өгсөх, 
буурах дарааллаар 
байрлуулна. 

Хөгжим 
Бусдыг сонсож хоцрохгүй, 
түрүүлэхгүй дуулна.  

Байгаль, 
нийгмийн 
орчин 

Ангийн дүрэм 
зохиож мөрдөх, 
цэцэрлэгийн дүрэм 
баримтална.  

Хөдөлгөөн 
Эрүүл мэнд 

Бөмбөгийг нэг гараар өнхрүүлж 
хаалганд оруулна.  
Дадал хэвшил: “Гараа угаахын ач 
тус” 

Үйл 
ажиллагаа 

Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

 
Тойргийн цаг 

Төсөлт ажлаар 
хийгдэх ажлын 
жагсаалт гаргана. 

“Хүнсний ногооны 
тухай баримтууд” 

“Хаана 
хэдийд 
ургадаг вэ?” 
ярилцлага 

 “Хэрхэн арчилдаг 
вэ?” ярилцлага 

Сургалт, үйл 
ажиллагаа 

Сонгосон хүнсний 
ногоог урлан 
бүтээнэ.   

Сонгино, сармис 
үрслүүлнэ.  

Үрслүүлсэн 
ургамлаа 
ажиглана.  

 

Сургалтын 
төвийн үйл 
ажиллагаа 

Багш, хүүхдүүд 
хамтран хүнсний 
ногоог судлах зураг 
төсөл гаргана.  
 

Сонгосон хүнсний 
ногоогоо авч ирнэ. 
/угаана, цэвэрлэнэ, 
байрлуулна гэх 
мэтээр энгийн 
хөдөлмөр хийнэ. 

Салат, хоол 
хийнэ. 

Дэлгүүрт байх 
дагалдах, зүйлс, 
хоолны газарт 
байх дагалдах 
зүйлс хийнэ.  

 
Зугаалга 

Дэлгүүрт зарж 
байгаа, хоолны 
газар хийж буй, 
гэртээ хоол эцэг 
эхтэйгээ хамтран 
ажиглаж танилцаж 
ирнэ. 

 Хүүхдүүд өөрсдийн 
сонирхсон хүнсний 
ногоог сонгож 
хэрхэн ургаж 
байгааг эцэг 
эхтэйгээ хамтран 
ажиглаж танилцаж 
ирнэ 

Сонгосон 
хүнсний 
ногоог 
үрслүүлэх, 
ургуулна. 

Хөдөлгөөн эрүүл 
мэнд: 
“Цагариг” 
 Теле хичээл 
02.13 ны хичээл  

 
Хөгжөөн 
баясах ажил 

“Миний 
танилцуулга”  

Хийсэн бүтээсэн 
зүйлээрээ эцэг эх, 
багшдаа тайлан 
тавина. 

Хийсэн 
бүтээсэн 
зүйлээрээ 
эцэг эх, 
багшдаа 
тайлан 
тавина. 

Хийсэн бүтээсэн 
зүйлээрээ эцэг эх, 
багшдаа тайлан 
тавина. 

Тоглоомын 
цаг 
/чөлөөт 
тоглоом/ 
 

Хүүхдүүд 2 баг 
болж хүнсний 
ногооны дэлгүүр, 
хоолны газар, айл 
гэр байгуулна. 

Шүлэг, оньсого 
цээжилнэ.  
Ном бүтээнэ. 

Хоолны газар, 
дэлгүүрийн 
худалдан 
авалтад 
оролцох 

Нээлтийн үйл 
ажиллагааг 
зохион байгуулна.  
Гэр бүлийнхэндээ  
урилгаа өгч, 
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тасалбар 
хийнэ.   

өөрсдийн хийж 
буй үйлээ 
танилцуулж, 
тоглоно 

 
 

ТӨСӨЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
 

Сэдэв: Хүнсний ногоо 
Төсөлт үйл ажиллагааны  ажлын төлөвлөгөөг зураглах (багшид болон бусад 

хамтран ажиллагч эцэг эх, хүүхдэд өөрсдөө төслийн үйл ажиллагаанд хэрхэн 
оролцохоо шийдвэрлэхэд тусалдаг.) 

a) Зорилгоо тодорхойлох (үр дүнг жагсаан бичих, ажлын хүрээгээ тодорхойлох, 
үр дүн болон ажлын хүрээгээ нийцүүлэх) 

b) Төлөвлөгөө гаргах (ажиллах орчноо бүрдүүлэх, ажлын бүтцээ боловсруулах, 
зорилтоо үнэлэх шалгуураа боловсруулах, зорилтуудаа тодорхойлох, зардлын 
төсөв болон эх үүсвэр, нөөцөө тодорхойлох, ажлын ачааллаа түвшинчлэх, 
амжилтаа баталгаажуулах) 

c) Төслийг хэрэгжүүлэх (Харилцааны зураглал гаргах, төслийн үндсэн үйл 
ажиллагааг тодорхойлох, төслийн төлөвлөгөөг сайжруулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх) 

Багш төсөлт үйл ажиллагааны  үед хүүхдэд ямар мэдлэг, чадвар, хандлага 
төлөвших талаар урьдчилан тооцсон байна.  

Төсөлт үйл ажиллагааны үед гэр бүлийн гишүүд, олон нийтийг хэрхэн татан 
оролцуулах, хүүхдэд  сэдэвтэй холбоотой  үлгэр, өгүүллэг уншиж өгөх, ямар 
тоглоомоор тоглох, төслөө ямар хувилбараар хэрэгжүүлэх, хэрхэн зохион байгуулахаа 
төлөвлөнө.  

Хүүхдүүд  ангидаа хүнсний ногоо тус бүрээр нэрлэсэн тоглоомын орчин бий 
болгож, тохижуулна.  

Мөн хүнсний ногоог тарих, боловсруулах, зарж борлуулах, хоол хүнсэнд хэрэглэх 
бүх шат дамжлагыг харуулсан, тоглоомын орчин бүрдүүлж, баяжуулна.    Жишээ нь: 
Хүнсний ногоог баримлын шавраар хийх төв, хүнсний ногооны дэлгүүр байгуулах төв, 
хүнсний ногоогоор хоол хийх төв гэх мэт ингэснээр хүүхэд өдөр бүр өөр өөр үйл 
ажиллагаанд оролцох боломжтой болдог. Үүнээс хүүхэд юу хийхээ өөрсдөө сонгоно.  

Хүүхэд сонголтоо хийсний дараа ямар үйл ажиллагааг хэзээ хийх, ямар аргачлал 
ашиглаж хийхээ багш болон ангийн хүүхдүүдтэй хамтран ярилцаж, шийдвэр гаргана.  
Өөрөөр хэлбэл багш тойргийн цагаараа хүнсний дэлгүүрт байрлуулах зүйлсийн талаар 
ярилцаж, тухайн сэдвийн талаарх өмнөх мэдлэгийг баяжуулж, шинэ зүйлийн талаар 
төсөөлөл бий болгож өгнө.  

Багш “Хүнсний ногоо” төсөлт үйл ажиллагааны агуулгаар Байгаль нийгмийн орчны 
суралцахуйн чиглэлийн  агуулгыг дэмжсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж болно.  

Жишээ нь:  
- Бодит хүнсний ногоог барих, тэмтрэх, үнэрлэх 
- Хүнсний ногооны талбай,   хүлэмж, хүнсний ногооны дэлгүүр , лангуу зэрэг бодит 

орчинтой танилцах аялал 
- Ногоочны хөдөлмөр, хэрэглэдэг багаж, хэрэгсэлтэй танилцах аялал 
- Гэртээ болон цэцэрлэгийн гал тогоонд хүнсний ногоог угааж, цэвэрлэх, хоол хийх 

үйл ажиллагааг ажиглах, хамтран оролцох 
- Хүнсний ногооны лангуу, дэлгүүр байгуулах 
- “Айл гэр”  сэдэвт тоглоомын орчин байгуулах 
- Хүнсний ногооны тухай дуу,  шүлэг цээжлэх 
- Хүнсний ногооны тухай үлгэр, өгүүллэг сонсох 
- Хүнсний ногоо зурах, барих, наах, зохион бүтээх 
- Дэлгүүрийн худалдагчийн хувцас, мөнгөн тэмдэгт,  касс хийх 
- Хоолны газарт байх аяга, халбага, хутга, сэрээ хийх 
- Хүнсний ногооны тухай ном бүтээх гэх мэт.  
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Дараагийн өдөр аялалд гарах 

Хүснэгт 18. Төсөлт ажлыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө  

Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан 

Төслийн эхний долоо хоног 

1-р үе шат: Хүнсний ногооны  дэлгүүр байгуулах ажлаа төлөвлөх, хийх ажлаа жагсаах 

1-р алхам 
1-р алхам 

2-р алхам 
2-р алхам 3-р алхам 4-р алхам 

Төслийн хоёр дугаар долоо хоног 

2-р үе шат: Хүүхэд өөрөө сонголт хийж сонирхсон хүнсний ногоотойгоо, хоол хүнстэй байж 

болно танилцаж, дэлгүүрээ байгуулах 

4-р алхам А, Б 5-р алхам 6-р алхам 7-р алхам 8-р алхам 

Төслийн гурав дугаар долоо хоног 

2-р үе шат: Б. Хүнсний ногооны дэлгүүрийн дагалдах бусад зүйлсийг бэлтгэх 

9-р алхам 10-р алхам 11-р алхам 12-р алхам 13-р алхам 

Төслийн дөрөв дугаар  долоо хоног  

3-р үе шат: Үзэсгэлэн зохион байгуулж, тайлан тавих, хийсэн ажлаа дүгнэх 

14-р алхам 14-р алхам 15-р алхам 16-р алхам 17-р алхам 

 
1-р алхам: Багш, хүүхдүүд хамтран хүнсний ногоог судлах зураг төсөл гаргана. Төвийн 
үйл ажиллагаагаар 
2-р алхам: Хийгдэх ажлын жагсаалт гаргана. Тойргийн цаг 
3-р алхам: Хүүхдүүд өөрсдийн сонирхсон хүнсний ногоог сонгож хэрхэн ургаж байгааг 
дэлгүүрт зарж байгаа, хоолны газар хийж буй, гэртээ хоол эцэг эхтэйгээ хамтран 
ажиглаж танилцаж ирнэ. Аялал, энгийн хөдөлмөр 
4-р алхам: Өөрсдийн сонгосон хүнсний ногоогоо зураг дээр хаана ургадаг гэдгийг олж 
байрлуулах, ярилцана. Тойргийн цаг   
5-р алхам: Сонгосон хүнсний ногоог урлан бүтээнэ.  Хичээлийн үйл ажиллагаагаар  
6-р алхам: Сонгосон хүнсний ногоог үрслүүлэх, ургуулна. Өглөөний хүлээн авалт, 
оройн таралт, зугаалга 
7-р алхам: Сонгосон хүнсний ногоогоо авч ирнэ. /угаана, цэвэрлэнэ, байрлуулна гэх 
мэтээр энгийн хөдөлмөр хийнэ. Төвийн үйл ажиллагаагаар 
8-р алхам: Хүүхдүүд 2 баг болж хүнсний ногооны дэлгүүр, хоолны газар, айл гэр 
байгуулна. Өрж байгуулах тоглоом, сэдэвт тоглоом 
9-р алхам: Дэлгүүрт байх дагалдах, зүйлс, хоолны газарт байх дагалдах зүйлс хийнэ. 
(касс, мөнгөн дэвсгэрт, лангуу, аяга, таваг, халбага сэрээ) Төвийн үйл ажиллагаа 
10-р алхам: Хүнсний дэлгүүрээс, хоолны газарт ажиллах хүүхдүүд ногоогоо худалдаж 
авна. Чөлөөт цаг 
11-р алхам: Салат, хоол хийнэ. Төвийн үйл ажиллагаагаар 
12-р алхам: Хоолны газар, дэлгүүрийн худалдан авалтад оролцох тасалбар хийнэ. 
Чөлөөт цаг 
13-р алхам: Дэлгүүр, хоолны газрын нээлт хийх урилга хийнэ. Өглөөний хүлээн авалт, 
оройн таралт, төвийн үйл ажиллагаагаар 
14-р алхам: Шүлэг, оньсого цээжилнэ. Ном бүтээнэ. Чөлөөт цаг, төвийн үйл 
ажиллагаагаар 
15-р алхам: Нээлтийн бэлтгэл ажил хийнэ. Лангуундаа хийсэн ногоо, бодит ногоо 
зэргээ өрөх, орчинд байгаа зүйлсээ баяжуулах Өглөөний хүлээн авалт, чөлөөт цаг 
16-р алхам: Нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Эцэг эхдээ урилгаа өгөөд 
өөрсдийн хийж буй үйлээ танилцуулна, тоглоно. Чөлөөт тоглоом 
17-р алхам: Хийсэн бүтээсэн зүйлээрээ эцэг эх, багшдаа тайлан тавина.  
 
Хөгжөөн баясгах үйл ажиллагаагаар 

Хүүхдийн үйл   

 Ажиглах                                             

 Судлах 

Асуулт:  

 Хүнсний ногооны талаар ямар мэдээлэлтэй 
болох вэ? 
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 Цуглуулах 

 Төлөвлөх 

 Тооцоолох 

 Харьцуулах 

 Зурах, будах, барих, 
наах 

 Барьж байгуулах 

 Шийдвэр гаргах 

 Хамтран ажиллах 

 Асуух үгс: юу? юугаар?, хаана?, хаагуур?, хэзээ?, 
яагаад?, ямар?, хэрхэн? Яаж?, хэдэн?, яагаад?, 
ямар учраас?  

 Ямар ямар ногоо мэдэх вэ? 

 Хаана ургадаг вэ? 

 Хэдийд тарьдаг вэ? 

 Ямар өнгө, зүстэй вэ? 

 Ямар ашиг тустай вэ? 

 Ямар хэмжээтэй вэ? 

 Ямар хэлбэртэй вэ? 

 Яаж арчилдаг вэ? 

 Хэдэн төрөл вэ? 

 Яагаад заримыг нь угааж идэж, заримыг нь чанаж, 
жигнэж  иддэг вэ?  
 

IV. ОНОШИЛГООНЫ ҮР ДҮНГ СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЖ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

 

Теле хичээлийг хэрэгжүүлэх энэхүү зөвлөмжийн салшгүй нэг хэсэг нь багшийн үйл 
ажиллагааг дэмжих сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдлага, 
менежментийн асуудал юм. Багш бүр теле хичээлийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг уншиж, 
судлан, хэрэгжүүлэх ба  тэднийг удирдан чиглүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион 
байгуулах нь тухайн цэцэрлэгийн удирдлагатай холбоотой.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 дүгээр алхам: Судлах 

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр 

 
Сургалтын хөтөлбөрийн зарчим 

 
Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, зорилт 

 
Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, орчин  

 
Арга зүйн ном, сурах бичиг 

 
Нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага  

 
Хүүхдийн нас, хөгжлийн онцлог, хэрэгцээ 

2 дугаар алхам: Төлөвлөх 
Зорилго, зорилт: Байгууллагын үнэт зүйлс, эрхэм зорилготой уялдсан тодорхой, хэмжигдэхүйц, 
бодитой, цаг хугацаандаа хэрэгжихүйц байна.  
Агуулга: Хүүхдийн чадварыг хөгжүүлэхдээ нас, хөгжлийн онцлог, хэрэгцээ, сонирхол, ялгаатай байдал, 
суралцах чадварыг тооцох тэдний өдөр тутмын амьдрал, туршлагад нь тулгуурласан байна. 
Арга зүй: Сургалтын зорилго, агуулгыг хэрэгжүүлэх идэвхитэй аргуудаас сонгож, хүүхдийн мэдрэхүй, 
оролцоо, сонголт хийх боломжийг дэмжсэн байна.  
Орчин, хэрэглэгдэхүүн: Хэрэгжүүлэхээр дэвшүүлж буй сургалтын зорилго, агуулгын онцлогтой 
холбоотой ашиглах  хэрэглэгдэхүүн, тоглоом наадгайг зөв сонгох, хүүхэд хийх лийн орчинг тооцсон 
байна. 
Сургалтын хэлбэр: Ганцаарчилсан, сонголтод тулгуурласан, тоглоомд суурилсан, байгалийн бодит 
орчинд гэх мэт зохион байгуулалтын олон хэлбэрээс өөрийн онцлогт тохируулан сонгосон байна.             
Үнэлгээ: Сургалтын явц болон төгсгөлд хянаж үнэлэх арга хэлбэрүүдийг тодорхойлно. 
 

3 дугаар алхам: Хэрэгжүүлэх (Бүлгийн  менежмент) 

 Өдрийн дэглэмийн дагуу төлөвлөсөн үйл ажиллагаа  
4 дүгээр алхам: Үнэлэх  

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд явуулсан үйл ажиллагааны үр дүн 

 Хүүхдийн сонирхол, хэрэгцээ, чадвар ямар байсан. 

 Хөтөлбөр, төлөвлөлтийн зорилго хэрхэн биелэгдсэн. 

 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэлтээ хэрхэн засан сайжруулсан. 

                                     
       Хүүхдийн үнэлгээ: Явцын, үр дүнгийн 
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Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан багш нарт мэргэжлийн дэмжлэг 
үзүүлэхдээ дараах зүйлийг хамтдаа хийж гүйцэтгэхийг санал болгож байна. 

 
1. Багш нарт зөвлөмжилж буй агуулга, арга зүйн асуудлыг хэрэгжүүлэхдээ тухайн 

багшийн ажлын ачааллыг тооцож үзэхийн сацуу тэдний хүүхдийн хөгжилд хийж буй 
оношилгоонд шинжилгээ хийх асуудалд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх нь тухайн 
цэцэрлэгийн удирдлага, арга зүйчийн үүрэг гэж харж байна.  

2. Тухайн шинжилгээнд үндэслэн сургалтын үйл ажиллагааг олон хэлбэрээр зохион 
байгуулахад арга зүйчийн дэмжлэг чухал байх болно. 

3. Сургалтын үйл ажиллагааг зөвлөмжид тусгасны дагуу зохион байгуулахдаа 
агуулгын залгамж холбоог анхаарч хамтран төлөвлөж ажиллах нь хүүхдийн 
хөгжлийг дэмжих боломжийг бүрдүүлнэ.  
 

Оношилгоо хийх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийхдээ: 
1. Хүүхдийн хөгжлийн оношилгоонд тулгуурлан 9 дүгээр сарын хичээл үйл ажиллагааг 

төлөвлөн зохион байгуулах бөгөөд зөвлөмжид санал болгосон хяналтын хуудас, 
рубрик, багшийн өөрийн үнэлгээний хуудсыг ашиглах боломжтой ба үүнийг багш 
бүр өөрийн хариуцдаг бүлэгт тохируулан хувиргаж уян хатан байдлаар хийх 
боломжтой юм. Үүнд нь мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх ажлыг цэцэрлэгийн арга зүйч 
манлайлан гүйцэтгэх үүрэгтэй болно.  

2. Оношилгоонд тулгуурлан сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулахад 
нь арга зүйн дэмжлэг үзүүлж сургалтын үйл ажиллагааны бэлтгэл хангах явцад 
хяналт тавьж хамтдаа хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллана.   

3.  Сургалтын үйл ажиллагааг өдрийн дэглэмийн дагуу зохион байгуулж цагийн 
хуваарилалтыг анхаарч, багш, хүүхдийн ачааллыг тохируулна.  
 

Зөвлөмжид тусгасан агуулга, арга зүйн дагуу сургалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулахдаа: 

1. Заах  аргын нэгдэл, багш нар зөвлөмжийг сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан уншиж 
судлана. 

2. Цэцэрлэгийн удирдлага, арга зүйч, заах аргын нэгдэл хамтран зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх хэлэлцүүлгийг хийх бөгөөд нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо, сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн зэргийг харгалзана.  

3. Теле хичээл нь багш төвтэй явагдсан тул багш зөвлөмжид тусгасан агуулга, арга 
зүйгээр танхимын сургалтын үйл ажиллагааг  хүүхэд төвтэй зохион байгуулах 
бэлтгэлийг хангана. 

4. Цэцэрлэгийн удирдлага өмнөх жилийн (бүлгийн) агуулгыг бататгах хугацаа (9 
дүгээр сар)-нд анги танхимд төдийгүй танхимын бус хэлбэрээр зохион байгуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

5. Багш нар хамтран сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ. 
 

Оношилгооны үр дүнд үндэслэн цаашид цэцэрлэг, багш сургалт, үйл ажиллагааг 
хамтран төлөвлөн хэрэгжүүлэх агуулга, арга зүй 

1. Теле хичээлийн болон цаашид хэрэгжүүлэх сургалтын агуулга, арга зүйн санааг 
зөвлөмжид тодорхой тусгаж өгсөн бөгөөд хоорондын уялдаа холбоонд агуулга 
гүнзгийрэн, өргөсөх зарчмыг баримтлан сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион 
байгуулахад  арга зүйч мэргэжлийн,  арга зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэн хамтран 
ажиллана. 

2. Сургалт, үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллахдаа хүүхдийн нас, хөгжлийн онцлогт 
тохируулан тэдний хөгжлийн ялгаатай байдлыг харгалзан төлөвлөж ажиллана.  
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