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УДИРТГАЛ
Нэгдүгээр ангид элсэж орж буй сурагч сургуулийн орчинд дасаагүйгээс цоо шинэ орчин,
шинэ нөхцөлд шинээр харилцаанд орж, “суралцах” үйл ажиллагаанд оролцох болсноор ихээхэн
бэрхшээлтэй тулгардаг. Бэрхшээл үүсэхэд дараах хүчин зүйлс нөлөөлдөг байна. Үүнд:

xx
xx
xx
xx

Сургууль, анги танхимын орчин, сургалтын үйл ажиллагааны дэгд дасаагүй байдал
Нарийн цагийн хуваарь бүхий шинэ харилцаанд оролцох, олон хүнтэй харилцах
Сурагчдын сургуульд бэлтгэгдсэн байдал харилцан адилгүй байх
Өмнө хийж байгаагүй зурах, бичих, чээжлэх, тогтоох, гэрийн даалгавар хийх зэрэг заавал
хийх ажлуудад ихэээхэн цаг зарцуулснаар тоглох, дуртай зүйлээ хийх цаг хугацаа багасах
гэх мэт.

Иймд гэр бүлийн орчин нөхцөл, амьдралын хэв маягийн ялгаатай орчинд өсөж торнисон,
сургуулийн өмнөх боловсролыг харилцан адилгүй эзэмшсэн хүүхдүүдийг “сургууль” хэмээх
шинэ орчинд дасан зохицоход үүсч буй бэрхшээлийг аль болох богино хугацаанд арилгах,
суралцахад бэлтгэх явдал тэдний эн тэргүүний хэрэгцээ юм. Сургуульд дасан зохицож чадаагүй,
суралцах бэлтгэл хангагдаагүйн улмаас хүүхэд сурлагаар хоцрох, түүнээс шалтгаалан сургуульд
дургүй болох эрсдэл бий болох талтай. Иймээс хүүхдийн сургуульд элсэх үед бий болдог
бэрхшээлийг даван туулахад нь туслах, суралцах анхан шатны арга барил эзэмших хэрэгцээг
хангах үүднээс нэгдүгээр ангид “Бэлтгэл хөтөлбөр”-ийг 60 цагт хэрэгжүүлэхээр сургалтын
төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж байна.
Хүүхдийг суралцахад бэлтгэх асуудал нь сургуульд орохын өмнөөс эхлэн сургуульд орсноос
хойш наад зах нь нэг жил үргэлжлэх бөгөөд эцэг эх, сургуулийн хамтын үйл ажиллагааны үр
дүнд шийдвэрлэгдэнэ. Зөвхөн нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн цаашид
суралцах бэлтгэлийг бүрэн хангах боломжгүй бөгөөд тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь сургуульд
дасан зохицох, цаашид суралцах бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааны нэгээхэн хэсэг нь юм.
Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг нийт багш нарт хүргэсэн хэдий
ч нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүүхдийг сургуульд
дасан зохицоход нь дэмжих арга зүйн зөвлөмж дутагдалтай байгаа билээ. Иймд Боловсрол,
Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яамны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсээс
Боловсролын хүрээлэн Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Нийслэлийн Боловсролын
Газрын мэргэжилтнүүдийн оролцоотой нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрөөр хүүхдэд эзэмшүүлэх
мэдлэг, чадвар, дадлын агуулгын хүрээ болон түүнийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг Японы хүүхдийг
ивээх сангийн “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн
чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулан хүргэж байна.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
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ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ БА СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ ОЙЛГОЛТ

1

ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ БА
СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

1.1 СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ
Хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг дараах асуудлын хүрээнд авч үзье. Үүнд:
 Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын талаарх ойлголт
 Зургаан настай хүүхдийн хөгжлийн онцлог
 Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөр ба бэлтгэл хөтөлбөрийн залгамж холбоо
Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын талаарх ойлголт нь хүүхдийн хөгжлийн (бие бялдар, оюун
ухаан, нийгэмшихүй, сурах арга барил), эцэг эх, асран хамгаалагчийн (хүүхдийн эрүүл мэнд,
өсөлт хөгжилтөд анхаарах, сурах арга барилыг дэмжих), сургуулийн бэлэн байдлын талаарх
(сургалтын орчин, багш, сургалтын арга зүй, хөтөлбөрийг тохируулах) асуудлуудыг багтаадаг
цогц ойлголт юм.

Зураг 1

•
•
•
•
•
•
•

Академик
Үсэг таних
Дүрс таних
Өнгө таних
Эд зүйлсийг тоолох
Ном үзэх
Зурлага бичих
Шүлэг унших г.м

Өөрийгөө
удирдах
• Хамтарч тоглох
• Үйл ажиллагаанд дэс
дараатай оролцох
• Аливаа шийдлийн
талаар бусадтай
зөвшилцөх
• Заавар дагаж биелүүлэх
• Хүсэл сонирхлоо хянах
• Анхаарлаа төвлөрүүлэх
• Биеэ удирдах г.м

Өөрийгөө
илэрхийлэх
• Хэрэгцээ, хүслээ
илэрхийлэх
• Дүрт тоглоомд үүрэг
гүйцэтгэх
• Сониуч, сурах тэмүүлэлтэй
байх
• Санаагаа үгээр илэрхийлэх
• Насанд хүрэгчидтэй
харьцаа тогтоох
• Бусдыг ойлгох г.м

Булчингийн хөгжил, хөдөлгөөний эвсэл
• Жижиг булчингийн чадвар /зурах, будах, бичих үйлдэл
хийхэд гар хурууны хөдөлгөөн, эвсэл бүрдсэн/
• Биеийн ерөнхий хөгжил, тэнцвэр

Сургуульд элсэн орохын өмнөх нас буюу 5 настай хүүхэд сургуульд суралцахад шаардлагатай
дараах ерөнхий чадваруудыг /Зураг 1/ эзэмшсэн байх ёстой. Гэхдээ манай орны хувьд
сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдаж чаддаггүй шалтгаанаар сургуульд
элсэн орж байгаа хүүхдүүдийн зарим хэсэг нь сургуульд элсэх бэлэн байдлын шалгуурыг
хангаж чадахгүй элсэн ордог. Сургуульд орох үеийн хөгжлийн ялгаатай байдал нь тэдний
нийгэм ахуйн орчин нөхцлөөс шалтгаалдаг ба цаашид хүүхэд сурах арга барилаа эзэмших
үйл явц удаашралтай байх, сурлагын амжилтаар хоцрогдох зэрэг сөргөөр нөлөөлөх талтай
байдаг. Энэ талаар бага ангийн багш нар сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдүүд
нийгэмшихүйн хөгжлийн болон сурах чадварын хувьд цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүдээс
давуу байдаг гэж дүгнэсэн байдаг.
8
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(1) Зургаан настай хүүхдийн хөгжлийн онцлог
НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Хүүхдийн хөгжил тодорхой үе шатуудын дагуу явагддаг ч үе шат болгонд хүүхэд яг ямар
байхыг нь хэлэх боломжгүй юм. Хүүхэд бүр өөр өөрийн гэсэн туршлага, чадвар, сонголтоороо
ялгагдана. Зургаан настай хүүхдийн хөгжлийн нийтлэг онцлогуудаас дурдвал:

Сэтгэлийн хөдөлгөөн, нийгэмшихүйн хөгжил

xx

Тэд олон найз нөхөдтэй боловч зарим хүүхдийг онцлон найзална. Багаар хамтарч тоглож,
сурч, ажиллаж эхэлнэ. Зарим зүйлд өөрийн бодлоо хамгаалж бусдыг буруутгах тохиолдол
байна.

Мэдрэхүйн таван эрхтнээр хүртэж таньж мэдэх бөгөөд олон дахин давтан хийсний үндсэн
дээр сурдаг.

xx

Насанд хүрэгчдийн тайлбар, учирлаж хэлсэн үгийг анхааралтай, сонсох ба тэднийг
дуурайхыг хичээдэг.

xx

Байгаль, эд юмсын тухай учир шалтгааныг танин мэдэхийг хүсч, байнга “Яагаад?” гэсэн
асуултыг тавина.

xx

xx

Хүртэхүйн задлан ялгах шинж сул хөгжсөн байдаг тул сэтгэл догдлуулсан, хурц тод, шууд
нүдэнд харагдах зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлээд, гол зүйлийг нь орхигдуулдаг.

Багшийн өгсөн даалгаврыг заавал биелүүлэхийг хичээх ба багшдаа таалагдахыг хүсдэг.
Багш өөртэй нь хамт ажиллах, хажууд нь сууж, хийж буй зүйлийнх нь талаар ярилцахад
дуртай.

xx
xx

Сургууль, анги, олон нийтийн газар тогтсон энгийн дүрэм, дэгийг биелүүлэхийг хичээнэ.

xx
xx
xx

Хошин шогийн мэдрэмж багатай, хошигнолыг ойлгохгүй, гомддог.

xx

Зан харилцааны хувьд тогтворгүй байх /гэнэт уурлах гар биеийн хөдөлгөөнөөр түүнийгээ
илэрхийлэх/ тул ойлгож, урам зориг өгч байх нь чухал бөгөөд зөв чиглүүлж чадвал тэдэнд
асар их боломж байгаа гэдгийг санах нь чухал.

xx

Хүйсийн ялгаатай байдлаа харуулахыг эрмэлзэж эхлэх хандлагатай.

xx

Сурах хүсэл тэмүүлэл, эрч хүчтэй байх бөгөөд өмнөх мэдлэг дээрээ тулгуурлан шинэ зүйлийг
сурч, өөрийн үүрэг хариуцлагын талаар ойлгож эхэлдэг.

xx

xx

Зохион бодохуй нь хязгаарлагдмал шинжтэй байх бөгөөд үсэг, тоог дармалаар ихэвчлэн
буруу харуулж бичнэ.

xx

Эд юмсын онцлог шинж, хийгдсэн материал зэргийг нэрлэж, хэрхэн ангилж,
тухайгаа өөрийн бодсоноор тайлбарлана.

xx
xx

Үгийн баялаг эрчимтэй нэмэгдэж, бүтэн өгүүлбэрээр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг.

xx

ялгасан

Таамаглал дэвшүүлэх, дүгнэх аль нэг үзэгдлийн учир шалтгааныг илрүүлэх чадвар дутагдалтай.
Жишээлбэл: Хийлсэн бөмбөлгийг үзүүртэй харандаагаар хатгахад хагардаг тухай авч үзье.
Энэ бөмбөлгийг хатгахад яах бол? гэж асуухад “Хагарна” гэж төвөггүй хариулна. Харин
яагаад хагарсан, юунаас болж хагарсан тухай тайлбарлах нь тэдэнд бэрхшээлтэй байдаг.
Иймд учир шалтгааныг тайлбарлаж ойлгуулснаар тэдний асуудлыг шийдвэрлэх чадвар
дээшилдэг.
Хүүхэд сургуульд орсон цагаас эхлээд багшийн хэлсэн заавар, тайлбар, шүлэг, оньсого гэх
мэтийг зориуд тогтоох хэрэгтэй болдог. Зарим хүүхдэд зориуд тогтоох цээжлэх нь амархан
байдаг бол зарим хүүхдэд маш хэцүү, тогтоохын тулд цаг хугацаа зарцуулах, их чармайж
байж хийдэг. Энэ нь хүүхэд бүр онцлог, ялгаатай байдгийг харуулж байгаа юм.

xx

Авиаг тэмдэглэсэн үсгээ нийлүүлэн холбож уншихад ихээхэн бэрхшээл учирна. Энэ нь нэгтэн
дүгнэх, цэгцлэх чадвартай холбоотой юм.

xx

Үсгийг танин мэдэх, унших гэсэн хүсэл сонирхол ихтэй. Иймээс тэдний зарим нь үсгийг
сайн ялгаж таньдаг бол зарим нь огт сураагүй байдаг, удаан таньдаг, хольж, солих алдаа
гаргах нь элбэг.

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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Танин мэдэхүйн хөгжил

Бие бялдрын хөгжил
Биеийн том булчингууд жижиг булчингаас илүү хөгжсөн. Жижиг булчингийн үйл ажиллагаа
идэвхтэй оролцох зүйлд эв дүй муутай байгаа нь булчингийн хөгжлөөс хамаарна.
Нүдний хараа гүйцэд тогтоогүй байх ба холын хараа илүү хөгжсөн байна.

ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ БА СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ ОЙЛГОЛТ

ядардаг бөгөөд энэ байдлаа бичихээс дургүйцэх, өөр зүйлд сатаарах байдлаар илэрхийлнэ.
Тэд маш удаан бичдэг. Учир нь том үсгээр эхэлсэн, өнцөг гаргасан үсэг, тоо бичихэд гарын
хуруу уян хатан хөдөлгөөн их шаарддаг.

Тоглоомын дүрэм зааврыг баримтлан тоглож чадах боловч бусдадаа боломж гаргаж
тоглохдоо нээлттэй бус байх нь бий.
Хариуцлага хүлээх чадвар сул тул бурууг нь шууд хэлэхэд ихэвчлэн бусдад тулгах хандлагатай.
Өөртөө итгэлтэй байдаг учир хийсэн зүйлийг нь сайжруулахын тулд чадаж байгаа зүйлээр
дамжуулж, магтаж урамшуулбал илүү сайн хийхийн төлөө хичээдэг.

(2) СӨБ болон бэлтгэл хөтөлбөрийн агуулгын залгамж холбоо
Бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бага ангийн багш нар сургуулийн өмнөх боловсролын
агуулга, арга зүй, үнэлгээний талаар зохих мэдлэг, ойлголттой байвал СӨБ-д хамрагдсан болон
хамрагдаагүй сурагчдын хоорондын ялгаатай байдлыг танин мэдэх, улмаар үүнийг хичээл,
сургалтын үйл ажиллагаагаа төлөвлөхдөө тусгаж тооцох боломжтой болно. Ингэснээр зургаан
настнуудын чадварыг бодит байдлаас дутуу үнэлэх, эсвэл илүү үнэлэх, хүүхэдтэй харилцах
харилцаандаа алдаа дутагдал гаргах гэх мэт сурагчдыг шинэ орчинд дасан зохицох үйл явцад
санамсаргүй байдлаар хүндрэл учруулж болзошгүй эрсдлээс сэргийлж чадна.
СӨБ-д хамрагдсан хүүхдүүд ямар мэдлэг чадвартай болсон байх, тэднийг хэрхэн яаж
хөгжүүлэх, цэцэрлэгт огт хамрагдаагүй хүүхдүүдэд бид яаж цэцэрлэгт эзэмшвэл зохих
чадваруудыг нөхөж олгох вэ? гэх мэтчилэн олон асуудал бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
буй багшид тулгарна. Иймд бид цэцэрлэгт хүүхдүүд ямар мэдлэг чадварыг эзэмшдэг болохыг
таниулах үүднээс доорх агуулгыг танилцуулж байна.

Хөдөлгөөнтэй, хэт идэвхтэй тул амархан ядардаг.
Бусдын дэмжлэг, чиглүүлгийн тусламжтайгаар аливаа зүйлийг амжилттай хийх чадвартай.
Дасгал хөдөлгөөнийг дахин давтан, шаргуу хийж гүйцэтгэдэг.
Үзэг харандаагаа урд хэсгээр нь чанга атгаж, маш их даралт өгч зурж бичдэг.
Гар ба нүдний баримжаа сайжирдаг.
Зургаан настай хүүхэд сургуульд орсноор унших болон бичих гэсэн хоёр томоохон чадварыг
нэгэн зэрэг эзэмших болдог бөгөөд энэ үйл ажиллагааны явцад ихээхэн бэрхшээлтэй
тулгардаг. Бичих техник эзэмших үеийн бэрхшээл нь хүүхдийн гарын жижиг булчин
хангалттай сайн хөгжөөгүйтэй холбоотой юм. Тухайлбал, хүүхдийн гар хуруу амархан
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НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Сургалтын
чиглэл
Хэл яриа

Ерөнхий
чадвар
Санаа бодол,
ойлголт
төсөөллөө
хэл яриа,
бүтээлч
үйлээр
илэрхийлэх

Математикийн
энгийн
төсөөлөл

Хөгжим,
Дүрслэх
урлаг

Байгаль,
Нийгмийн
орчин

Урлагийг
таашаах,
урлал, уран
сайхны үйлд
дуртай
оролцох

Агуулгын
бүрэлдэхүүн

Тусгай чадвар
• Хүний яриа, байгаль, орчны дуу
чимээг ялгаж сонсох
• Үгийг зөв сонсох, ойлгох, хэрэглэх
• Өгүүлбэрийг зөв сонсох,
• ойлгох, хэлэх
• Санаа бодлоо илэрхийлэн ярих
• Уншиж, ярьж өгсөн эхийн утгыг
ойлгох, агуулгыг ярих
• Зураг, тэмдэг тэмдэглэгээний утгыг
хэлэх
• Тоолох, тоо бодох
• Хэмжих
• Ангилах, оноох, дараалуулах,
давтамж үүсгэх
• Орон зайг баримжаалах
• Цаг хугацаа заасан үг хэрэглэх

- Авиа, үг, өгүүлбэр, эх
- Сонсох
- Ойлгох
- Ярих
- Зураг, тэмдэг
тэмдэглэгээ

• Хөгжмийн аялгууг ялгаж сонсох,
мэдрэмжээ илэрхийлэх
• Ганцаараа болон бусадтай дуулах
• Хөгжмийн хэмнэлийг илэрхийлэх
• Хөгжмийн аялгуу, хэмнэлд
тохируулан хөдөлгөөн хийх
• Ойлголт төсөөлөл, бодол санаагаа
зурж дүрслэх
• Шавраар эд зүйлс, хүн, амьтан
дүрслэх
• Ойлголт төсөөлөл, бодол санаагаа
наамлаар дүрслэх
• Барьж байгуулах, зохион бүтээх

-

Орчноо
• Орчны юмсыг сонирхох, ажиглах,
судлах
судлах, таньж
• Ургамал, амьтныг ажиглаж судлах,
мэдэх,
тэдгээртэй зохистой харьцах
орчинтой
• Улирал, цаг уурын өөрчлөлтийг
зохистой
сонирхох, таньж мэдэх
харьцах
• Ойр орчныхоо хүмүүсийн амьдрал,
онцлогийг таньж мэдэх

- Тоо, цифр
- Хэмжээ, хэлбэр дүрс,
өнгө
- Байрлал
- Цаг хугацаа
- Зүй тогтол
- Хэмжилт
Дуу
Хөгжим
Аялгуу, хэмнэл
Хөгжимт хөдөлгөөн
Зураг
Баримал, шавар
Наамал
Зохион бүтээх
Өрж байгуулах,
угсрах

- Юмс, хэрэглээний эд
зүйлс
- Орчны ургамал,
амьтан
- Улирлын өөрчлөлт
- Ойр орчны хүмүүс
- Гэр бүл, цэцэрлэгийн
амьдрал

БСШУС-ын сайдын А/226 дугаар тушаалаар батлагдсан нэгдүгээр ангийн “Бэлтгэл”
хөтөлбөрөөр дараах чадварыг эзэмшүүлнэ гэж заасан байдаг. Үүнд:
Өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай харилцах:
xx Өөрийгөө танилцуулах, өөрийн мэддэг дуртай ямар нэг зүйлийг тайлбарлах
xx Мэндлэх, хүндлэх, туслах, талархах, зөвшөөрөл авах, уучлал хүсэх, тусламж хүсэх үг хэллэг
хэрэглэх, бусадтай эелдэг найрсаг харилцах
xx Анги танхим, сургуулийн орчинтой танилцах (анги танхим, ариун цэврийн өрөө, хувцасны
өлгүүр, цайны газар, урлагийн заал, номын сан, биеийн тамирын заал, сургуулийн гадаад
орчин гэх мэт)
xx Сургуулийн гадаад, дотоод орчин дахь тэмдэг, тэмдэглэгээг таних, хэрэглэх
xx Анги танхимд байгаа эд юмс, хичээлийн хэрэгслийг нэрлэх, зориулалтыг мэдэх, зөв хэрэглэх
xx Сургуулийн дэгтэй танилцах, ойлгох, анги, хичээлийн дэг зохиоход оролцох, дагаж мөрдөх
(хичээлийн явцад бусдыг сонсох, бусдын хийсэн ажилд хүндэтгэлтэй хандах гэх мэт )
xx Тоглоом, үйл ажиллагаанд дүрэм, заавар баримтлан оролцох, тоглох, бусадтай хамтран
ажиллах
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xx

Тухайн нөхцөл байдалд багш, найз нөхдийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөн, санаа бодлыг ойлгох,
өөрийгөө илэрхийлэх

Танин мэдэх:
xx Богино хэмжээний үлгэр сонсох, ярих, шүлэг унших, хэл зүгшрүүлэх үг хэлэх, оньсого таах,
утга санааг ойлгох
xx Зургийг ажиглах, зургийн үйл явдлын талаар ярих, зургийг үйл явдлын дагуу байрлуулах
xx Зураг зурах, зургаа чимэглэх
xx Хүрээлэн буй орчин, байгалийн дуу чимээ сонсох, ялгах, дуурайх, дуулах
xx Эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, тоолох, харьцуулах, тайлбарлах
xx Танил сэдвийн хүрээнд асуулт тавих, асуултад хариулах

ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ БА СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ ОЙЛГОЛТ

Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрөөр хүүхдийн эзэмших ерөнхий ба тусгай чадвар

Эрүүл мэнд, хөдөлгөөний ур, эв дүйг хөгжүүлэх:
xx Булчин хөгжүүлэх дасгал хийх:
• Том булчин (тэнцвэр, уян хатань хурд, хүч, хөдөлгөөний эвслийг дэмжсэн дасгал хийх,
хөдөлгөөнт болон спортын тоглоом тоглох гэх мэт)
• Жижиг булчин (үдэх, барих, нугалах, наах, хайчлах, зурах, будах гэх мэт)
xx Хувийн ариун цэвэр сахих (гар угаах, хооллох, хувцаслах, бие засах гэх мэт)
xx Хайч, шугам, будаг, харандаа, үзүүртэй зүйлсийг аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу
хэрэглэх, осол аюултай орчинд гэмтэж бэртэхээс сэргийлэх

(3) Хүүхдийг сургуульд бэлтгэхэд оролцогч талуудын хамтын үйл ажиллагаа
Олонх хүүхэд, гэр бүлийн хувьд цэцэрлэгээс сургуульд шилжин суралцахад бэлэн, бэлтгэлээ
сайтар хангасан байдаг ч цөөнгүй хүүхдийн хувьд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд
буюу цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй, хамрагдсан ч тодорхой шалтгаанаас болж, хөгжлийн
жигд бус түвшинтэй байдаг. Иймээс сургуульд дасан зохицох, шилжилтийн үеийн бэрхшээлийг
давах туулах үе нь хичээлийн эхний долоо хоног, сар байх ба цаашилбал нэг жилийн хугацаа
шаардлагатай байх тохиолдол ч байна.
Хүүхдийг сургуульд бэлтгэх, дасан зохицох талаар багш нар болон эцэг эхчүүд ямар
ойлголт төсөөлөлтэй байна вэ?
Багш нар дараах асуудлуудын талаар ялгаатай төсөөлөлтэй байдаг. Үүнд:
xx Ихэнх хүүхдэд сургуульд дасан зохицоход хүндрэл, бэрхшээл тохиолддог.
xx Гэр бүлийн оролцоо хүүхдийг сургуульд дасан зохицоход тусалдаг.
xx Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхэд сургуульд бусдаас илүү
хурдан дасан зохицдог.
xx Хүүхэд сургуульд орохын өмнө зохих академик чадвар эзэмшсэн байхад илүү анхаарах
хэрэгтэй.
xx Цэцэрлэгийн багш нар хүүхдийг сургуульд бэлтгэхэд анхаарах ёстой.
xx Зарим багш нар бэлтгэл хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа нь хүүхдийг сургуульд дасан
зохицоход хангалтгүй гэж үздэг.

Гэр бүлийн төсөөлөл:
Ихэнх эцэг эхчүүд хүүхдийн сургуульд сурах дасан зохицох талаарх янз бүрийн ойлголттой
байдаг.

xx
xx
xx
xx

“Сургууль бүгдийг зохион байгуулж шийднэ. Миний хүүхэд энэ үеийг амжилттай даван
туулна. Сурагчийн форм, хичээлийн хэрэгсэл авч өгөөд л бүх зүйл болчихно гэх мэт бодох
Зарим эцэг эхчүүд хүүхдээ бэлтгэл хөтөлбөрөөс эхлэн шууд академик сургалтад хамруулж,
их зүйл сургахыг хүсдэг.
Хүүхдийнхээ сурлага хүмүүжлийн асуудлаар багшид даатгадаг.
Зарим нь миний хүүхэд энэ сургуульд дасан зохицож сурч чадах болов уу, сэтгэл хангалуун,
эрүүл, аюулгүй байж чадах болов уу гэж санаа зовнидог.

Ийм ялгаатай төсөөлөлтэй байх нь хүүхдийн сургуульд дасан зохицоход хялбар бус байдлыг
үүсгэх талтай тул сургуульд орохын өмнө талуудын төсөөллийг зөв болон ойролцоо болгоход
чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгцээ бий болдог. Тиймээс хүүхдийг сургуульд
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1.2 СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН ОРСНЫ ДАРААХ СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАРТ
ХАМААРАХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ, ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

(1) Сургуульд шинээр элсэж байгаа хүүхдэд тохиолдож буй бэрхшээлүүд тэдгээрийг шийдвэрлэх
арга зам
Сургуульд элсэн орох нь хүүхдэд амьдралын том өөрчлөлтийг авчирдаг. Тухайлбал: Хүүхэд
сургуульд ороод шинэ орчинд дасан зохицох, танил бус хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоох,
сурах үүрэг хариуцлагыг хүлээх зэрэг бүхий л үйл ажиллагаа нь шинэ байх болно.
“Зургаан настай хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал”-ын судалгаа, (Боловсролын
хүрээлэн, 2009) “Сургуульд орж байгаа хүүхдэд сургуульд дасан зохицоход ямар бэрхшээлтэй
тулгардаг талаар” хийсэн судалгаа (IRIM, 2015)-ны үр дүнгээс харахад хүүхдэд дараах зүйлүүдэд
бэрхшээл тулгардаг байна. Үүнд:
xx Шинэ багш, танихгүй хүүхдүүдтэй танилцах, ойлголцох, өөрийгөө илэрхийлэх
xx Бусад хүүхэдтэй зэрэг хичээлээ эхлэх, дуусгах, багшийн хэлсэн зааврыг ойлгож харилцах,
сургуульд баримтлах дүрмийг мөрдөх
xx Хичээлийн хэрэглэлээ зүй ёсоор ашиглах, хямгадаж авч явах, бие даан анги танхим
болон бие засах газрыг олж өөртөө үйлчлэх гэх мэт бэрхшээл байдаг байна. Өөрөөр
хэлбэл цэцэрлэгийн болон гэрийн харьцангуй танил, чөлөөтэй, албан бус орчноос илүү
том хүрээний, албан ёсны, дэг журамтай орчинд шилжиж, биеэ даах хэрэгцээ шаардлага
тулгарч байгаа нь тэдэнд бэрхшээл болж байдаг байна.
Мөн СӨБ-д хамрагдаагүй болон дасан зохицох чадвар сул сурагчдын хувьд дараах байдал
ажиглагддаг байна. Үүнд:
xx Сургуульд явах дургүй
xx Багшийн даалгавар, тайлбарыг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй
xx Бие даан ажиллах чадвар сул
xx Ганцаардмал, ангийнхаа цөөн хүүхдийн нэрийг мэддэг
xx Сэтгэлзүйн дарамттай
xx Тогтмол хараа хяналт, сэдэлжүүлэлт, туслалцаа шаардлагатай.
Багшийн зүгээс сурах үйл ажиллагаанд голлон анхаарч харин эцэг эхчүүд нь хүүхдийнхээ
хичээл зүтгэл, нягт нямбай байдал, бие даах чадвар, сахилга бат, сурах үйл ажиллагаанд илүүтэй
анхаарал хандуулдаг. Гэтэл хүүхдийн нийгэмшихүй буюу найз нөхөдтэйгөө харьцах харилцаа,
хамт олны үүрэг хариуцлага зэрэг нь хоёрдугаарт тавигдах хандлагатай байдаг. Тиймээс анх
сургуульд орж байгаа хүүхэд сургуульд дасан зохицоход хамгийн түрүүнд тохиолдож буй
бэрхшээл болох “үл таних ертөнц”-ийг тэдэнд ойртуулах нь бэлтгэл хөтөлбөрийн үед багшийн
зайлшгүй анхаарал хандуулах ёстой асуудал юм. Иймд бэлтгэл хөтөлбөрийн эхний өдрүүдэд
багш, хүүхэд, эцэг эхчүүдтэй хамтран чөлөөт орчинд сэтгэл хөдөлгөсөн сонирхолтой тоглоом
тоглох, бүх хүүхдийг жигд хамруулах, идэвхтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулах байдлаар
хоорондоо танилцах, нүүр хагарах боломжийг бүрдүүлэх нь чухал. Энэ үед хүүхдүүд хараахан
бие биетэйгээ танилцаагүй, өөрийн болон бусад хүүхдийн боломж, чадвар, сул талыг үнэлэх
чадваргүй байдаг. Иймээс өөртөө болон найз нөхдөдөө хандах тэдний хандлага нь үндсэндээ
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багшийн хандлага харилцаагаар тодорхойлогддог. Багш магтсан бол тэр “сайн хүүхэд”, харин
багш зэмлэсэн бол хүүхдүүд мөн түүнд зэмлэнгүй хандана. Хүүхэд бүр сургуульд орсон эхний
өдрөөс л өөрийн боломж, чадвар, анги бүлэг дотор эзлэх байр сууриараа бусад хүүхдийн адил
гэдгийг мэдрэх нь чухал. Иймээс багш энэ тал дээр анхаарч, дараах байдлаар ажиллана. Үүнд:
xx Дэмжих, сайшаах, урамшуулах
xx Хэт өндөр шаардлага тавих, удаан болхи байдалд дургүйцлээ илэрхийлэхээс зайлсхийх
xx Яаруулж загнаж зандрах, цохих сүрдүүлэх арга хэрэглэхгүй байх
xx Үйл ажиллагаанд оруулж, бусадтай хамтран ажиллуулах
xx Хүүхдийн чадамжид нь тохирсон, амар хялбар даалгавар өгч, гүйцэтгэлийг нь урамшуулах
гэх зэргээр тэдэнд сургууль дасан зохицоход нь дэмжлэг үзүүлнэ.
Түүнчлэн багш нэг үйлээс нөгөө үйлд шилжихийн тулд зэрэг эхлүүлэх, эсвэл дуусгахад
хэдэн минут үлдэж байгааг, сануулах зорилгоор, хонх дуугаргах, хөгжим сонсгох, гэх мэт аргыг
байнга хэрэглэж хэвшил болговол хүүхэд өөрийгөө удирдан хянаж эхэлнэ. Жишээлбэл: явцын
дунд зааврыг дахин сануулах зорилгоор “хөлдөөрэй” гэж хэлэхэд сурагчид тухайн агшинд хийж
байсан хөдөлгөөнөө хадгалж “мөсөн хүн” хэлбэрт шилжинэ. Ингэж ангид чимээгүй болоход
багш “Хайлаарай” гэж хэлээд заавраа үргэлжлүүлнэ. Шинэ дэгд суралцаж хэвшихийн тулд
хүүхдээс ихээхэн чармайлт, анхаарал, тэвчээр шаардах учраас хүүхдийн гаргаж буй чармайлтыг
багш ойлгож, урамшуулах хэрэгтэй юм.

ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДАЛ БА СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ ОЙЛГОЛТ

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

орохын өмнө цэцэрлэг, сургуулийн удирдах ажилтнууд болон багш нар хамтран дараах үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.
xx Нэгдүгээр ангийг хариуцан ажиллах багш нарт “Хүүхдийн сургуульд бэлэн байдлыг хангах”
сэдвээр сургалт зохион байгуулах
xx Сургууль, цэцэрлэгийн багш нар хамтран хүүхдийн хувийн хөгжлийн талаар мэдээлэл
солилцох үйл ажиллагаа зохион байгуулах
xx Өрхийн эмнэлэг, амьдран буй хороо зэрэг байгууллагатай хүүхдийн бүртгэл, хөгжлийн
талаар хамтран ажиллах
xx Амралтын өдрүүдээр гэр бүлийн гишүүдэд уулзалт арга хэмжээ, сургалт зохион байгуулах.
Жишээлбэл: Хүүхдийг зүй зохистой амраах нь хичээлээ давтах, хийж байгаа зүйлдээ
төвлөрөхөд сайнаар нөлөөлдөг талаар танилцуулах, эцэг эхээс хүүхдийн хөгжлийн түүх,
хөгжлийн явц, ахиц, амжилтыг үнэлсэн мэдээлэл хүлээн авах гэх мэт

(2) Сургуульд дасан зохицох, сургуульд суралцах чадварын тухай
Хичээлийн жилийн эхний гурван долоо хоногт бэлтгэл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд дуусах
боловч хүүхэд бүрийн хөгжлийн онцлог ялгаатай байдлаас хамаараад зарим хүүхэд бүрэн
дасаж амжаагүй байх талтай. Иймээс хүүхэд сургуульд дасан зохицох нь нэгдүгээр ангийг
төгстөл буюу хамгийн багадаа нэг жил хүртэл үргэлжилж ч болно. Тиймээс сургалтад оролцогч
талууд дараах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулбал үр дүнтэй. Үүнд:

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Сургуулийн зүгээс багш, олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа:
Хүүхэд сургуульд дасан зохицох асуудлаар сургуулийн захирал, багш, мэргэжилтэн,
цэцэрлэгийн багш нар, хорооны нийгмийн ажилтан оролцуулсан төлөвлөлтийн уулзалт
зохион байгуулах
Хүүхэд сургуульд дасан зохицох асуудлаар сургуулийн төлөвлөлтийг олон талын оролцоотой
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үнэлэх (эцэг эх, багш нарын төлөөлөл оролцсон)
Анги танхим, сургуульд хүүхэд дасан зохицоход тааламжтай орчин бий болгох, ялгаатай
хэрэгцээ бүхий хүүхэд, гэр бүлд туслалцаа үзүүлэх
Орон нутгийн эрүүл мэнд, сургалт, төрийн захиргаа, аж ахуйн байгууллагатай хамтран
ажиллах
Хүүхдийг дасан зохицоход шаардлагатай арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд шаардлагатай
хөрөнгийн эх үүсвэрийг тооцож босгох, зарцуулах
Багшийг ажлын байран дээр нь хөгжүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах
Сургууль, багшийн зүгээс эцэг эхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа:
Эцэг эхчүүдийг сайн дурын оролцооны хэлбэрээр сургуулийн орчинд хүүхдэд туслах,
шийдвэр гаргах зэрэг ажилд оролцуулах
Эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж, гарын авлага бэлтгэх, түгээх
Эцэг эхийн зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжилтийг хэлэлцэх
Эцэг эхчүүдэд зориулсан семинар, уулзалт, хурлын хөтөлбөр боловсруулах, зохион байгуулах
Сургалтын хөтөлбөр танилцуулах
Оролцооны хуваарь гаргах
Багшийн зүгээс хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа:
Хүүхэдтэй ажиллах ганцаарчилсан хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх, зөвлөгөө өгөх
(хүүхдийн онцлогт үндэслэсэн туслалцаа өгөх- академик, зан төлөвтэй холбоотой байх)
Хүүхдийн дунд сонирхолтой урлагийн болон спортын арга хэмжээ зохион байгуулах
Хүүхдийн хөгжлийн талаар долоо хоног бүр мэдээлэл цуглуулж цэгцлэх
Хувийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн дадал хэвшилтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх
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Хөгжлийн хавтас- хөгжлийн явц, ахиц, амжилтыг үнэлсэн мэдээлэл бий болгох
Хүүхдийн танин мэдэх, бие бялдар, нийгэмшихүйн ерөнхий болон тусгай чадваруудыг
ажиглах, үнэлэх мэдээлэл цуглуулах

(3) Хүүхэд шинэ харилцаа, дэг, орчин, сурах үйл, шинэ хуваарьт дасах явцад эцэг эхийн
оролцооны тухай
Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуульд дасан зохицоход нь дэмжиж туслах ёстой бөгөөд дараах
зүйлсэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Шинэ харилцаанд дасгах талаар
Эцэг эх нь хүүхдийг хичээл эхлэхээс өмнө сургуулийн дотоод, гадаад орчинтой танилцуулах,
ойр орчинд нь тоглуулах
Анги удирдах багштай уулзаж танилцах
Хүүхдийн хөгжлийн түүх, хавтас бэлтгэх, хөгжлийн явц, ахиц, амжилтыг үнэлсэн мэдээлэл
бэлтгэх
Хүүхдийнхээ хамт суралцах найзуудтай нь холбоо тогтоох
Хичээлийн эхний өдөр юу болох тухай тайлбарлаж өгөх, асууж ярилцах
Гэр бүлийн орчинд суралцах бэлтгэх талаар зөвлөгөө өгөх, гарын авлагатай танилцах

xx
xx

Шинэ дэгд дасгах талаар
Гэрийн даалгавраа хийх, хооллох, унтах цагийн хуваарь гаргаж баримтлах
Өглөө тогтмол цагт сэрэх, нүүр гараа угаах, өглөөний цай уух, хувцаслах, цүнх номоо
цэгцлэх зэргийг багтаасан өглөөний цагийн хуваарийг гаргаж дагах, яаралгүй хийж хэвших
Хичээлийн анхны өдрийг хамтран төлөвлөх
Шинэ дэгд дасах, өдрийн дэглэм зохиож мөрдөх зэрэгт хүүхдийг бэлтгэх

xx
xx
xx
xx
xx

Шинэ орчинд дасах талаар
Хичээлийн хэрэгсэл хамт явж цуглуулах
Ариун цэврийн өрөөнд хэрхэн бие засах, гараа угаах, биедээ алчуур авч явах
Үдийн цайны үеэр хэрхэн цэвэр байх, аяга халбагаа хэрхэн авч явахыг зөвлөх
Сургуульдаа очих, буцаж ирэх дасгалыг хамтдаа хийх
Сургуульд эцэг эх дор хаяж хоёр долоо хоног өөрийн биеэр хүргэх, авах

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Хичээлийн эхний өдрөөс эхлэх нэг сарын хугацаанд
Өглөө эрт босгож хэвшүүлэх
Санаа зовоох, урам хугарах зүйл хүүхэдтэйгээ ярихгүй байх
Хүүхэдтэйгээ цагийг хамт хөгжилтэй өнгөрөөх
Хүүхэдтэйгээ ярилцах
Ангийн хичээл, хөгжүүлэх үйл ажиллагаатай танилцах, оролцох
Багшаас туслалцаа хүсэх зөвлөлдөх
Хүүхдийнхээ хувийн онцлогийг танилцуулах
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Сургуульд элсэхээс өмнө
Эрүүл мэндийг хамгаалах талаар
Хүүхдийн нүдний харааг шалгах, эмчийн зөвлөгөө авах
Хүүхдийн шүдийг шалгах, эрүүл болгох
Цэвэр усаар хангах, хүүхдэд усны сав бэлтгэх

Сургуульд орсон анхны жилд
Сургуулийн дэглэмд дасахад туслах
Хичээлд явахын өмнөх стрессгүй байхад анхаарах, ажиглаж бууруулах
Сургууль дээрх өдөр тутмын эерэг зөв үйлдэл, бүтээлийг урамшуулах, дэмжих
Хичээлийн дараах цаг хугацаанд хүүхэд гэртээ байхад нь аль болох тав тухтай, тайван
орчныг бүрдүүлэх
Өдөр тутмын сурагчийн дэглэмд дасгах
Багш, ангийн бусад эцэг эхчүүдтэй идэвхтэй холбоо тогтоох
Сургуулийн арга хэмжээнд оролцох

нь
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Бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийн хоёрдугаар бүлэг эхэлж байна. Энэхүү бүлэг
дараах бүтэцтэй болно. Үүнд:
Арга зүйн ерөнхий зөвлөгөө
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн төлөвлөлт
Үнэлгээ зэрэг багтаж байгаа юм.

Та бүхэнд санал болгож буй доорх арга зүйн зөвлөгөө, жишиг сэдвийн хүрээнд
боловсруулсан хувилбарт дасгал даалгавар, ажиглалтын хуудас зэрэг нь бэлтгэл хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх хугацаанд хүүхдийг сургуулийн шинэ орчинд дасгахад танд арга зүйн дэмжлэг
болно. Гэхдээ хүүхдийн сургуульд дасан зохицох нь энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр бүрэн
хангагдахгүй гэдгийг анхаараарай.

2.1 АРГА ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ
Бэлтгэл хөтөлбөрийн агуулгыг хэрэгжүүлэхийн тулд багш зургаан настнуудын хөгжлийн
ерөнхий онцлог төдийгүй тухайн хүүхдийн ухамсар сэтгэхүйн өөрийн гэсэн онцлог, авьяас
чадварт тулгуурлан хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих арга зүйг хэрэгжүүлэх нь чухал юм.
Тухайн өдрийн хичээлийн зорилгоос хамааран хичээлийг танхимд болон танхимаас
гадуур зохион байгуулна. Хөдөлгөөнт тоглоом тоглох, сургуулийн гадаад дотоод орчинтой
танилцах, биеийн тамирын уралдаан тэмцээн зохиох зэрэг үйл ажиллагааг сургуулийн гадна
зохион байгуулж болно. Сургалтыг зохион байгуулахдаа суралцагчдын өмнөх төсөөлөл,
мэдлэг, чадварт тулгуурлан дараах үйл ажиллагааг хослуулан сонгож хэрэглэнэ. Үүнд:
1. Тоглох үйл ажиллагаа (дүрд тоглох, хэрэгсэлтэй ба хэрэгсэлгүй тоглох);
2. Хийж бүтээх үйл ажиллагaa (зурах, наах, эвлүүлэх, хайчлах, хийж бүтээх дуулах,
бүжиглэх, жүжиглэх);
3. Танин мэдэх үйл ажиллагаа (ярих, сонсох, унших, бичих, тоолох, тооцоолох,
харьцуулах, жиших, загварчлах, туршилт хийх, биечлэн үзүүлэх);
4. Харилцах үйл ажиллагaa (багаар ажиллах, тусламж хүсэх, туслах, талархах, асуултад
хариулах, асуулт тавих, бусдын ба өөрийн бүтээлийг үнэлэх)
Үйл ажиллагаа бүр тодорхой сэдэлтэй байна. Энэ насны хүүхдүүдэд сурах үйл
ажиллагаанаас гадуур орших сэдлүүд зонхилох ач холбогдолтой байдгийг судлаачид
тогтоосон байна. Хичээлийн жилийн эхэнд тэдэнд тоглох сэдлээс гадна ихэнх хүүхэд
өөрийгөө бусдад хүлээн зөвшөөрүүлэх, үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах, өөрийгөө бататгах
сэдэл их байдаг. Харин сурах мэдэх сэдлийн жин ялимгүй бага байдаг. Багш сургалтаа
идэвхтэй сургалтын арга зүйгээр зөв төлөвлөн чиглүүлж чадвал хичээлийн жилийн төгсгөл
гэхэд энэ харьцааг эсрэгээр нь өөрчлөх боломжтой. Хүүхдийн сэдэл, сонирхолтой холбоо
хамааралгүй, тэдний сэтгэлийг хөндөж, танин мэдэхүйн баяр баясгаланг төрүүлж чадаагүй
сэдэл нь өөр бусад сэдэлд шахагдана. Тиймээс хичээл дээр хийх үйл ажиллагаа нь олон янз
байж, эд зүйлстэй өөрөөр хэлбэл бодит юмсыг барьж хүртэж, өөрөө мэдэрч хийж гүйцэтгэх
практик үйл ажиллагаа хичээлийн ихэнх цагийг эзлэх шаардлагатай. Зөвхөн багш самбарын
өмнө биш харин хүүхэд бүр ширээн дээрээ хийж байх нь чухал. Багшийн төлөвлөсөн хичээл
идэвхтэй сургалтын дараах онцлог шинжүүдийг агуулсан байвал зохино.

� Сурагчийн мэдлэг чадварын түвшин хаана байгааг тодорхойлсны үндсэн дээр суурилах
� Үйл ажиллагаа нь сонирхолтой, хөгжилтэй байх
� Нээлттэй асуултаар аль болох олон хүний санааг тусгадаг байх
� “Яагаад ингэв? Хэрэв ...-бал яах бол?” гэх мэт асуудал үүсгэх
� Олон төрлийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах
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Дээрх байдлаар бодож төлөвлөсөн хичээлээр сурагчид дараах үйл ажиллагаанд татагдан
орох боломжтой болно. Үүнд:
� Илүү оролцоотой байх, хүүхэд бүр хөгжих
� Учир шалтгааныг олох эрэл хайгуул хийх
� Асуудлыг шийдвэрлэх, санаа бодлоо илэрхийлэх
� Хамтарч ажиллах, хэлэлцэх, бусдаас суралцах
� Өөрийгөө болон бусдыг үнэлэх

� Өөрийн гэсэн дүгнэлт гаргах, улмаар мэдлэгээ өөрөө бүтээх
Идэвхтэй сургалтын үр дүнд сурагчид дараах сурах арга барилд суралцана.
� Хийж буй зүйлдээ төвлөрөх, хийнгээ суралцах
� Бүтээлч, санаачилгатай байх, аливаад тууштай хандах
� Суралцахуйн олон хэв маягт дасан зохицох

� Илүү өндөр түвшинд сэтгэх (задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх)
Эцсийн дүнд суралцагчид сурах сэдэл тэмүүлэлтэй, өөртөө итгэлтэй болж, насан туршид сурах
арга барилд суралцан, өөрийн гэсэн онцлог, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

Уутанд өөр өөр дүрснүүд байна. Тэдгээрээс дөрвөлжин дүрсийг сонго гэвэл чи яаж олох вэ?
Мөн зөвхөн багш асуух бус сонссон үлгэр, зураг, танил сэдвийн хүрээнд хүүхдээр асуулт
зохиолгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг хичээгээрэй. Энэ нь хүүхдийн хэл яриа, өөрийгөө
илэрхийлэх, төсөөлөн бодох, учир шалтгааныг ойлгох зэрэг чадварыг хөгжүүлнэ.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

� Төрөл бүрийн эх сурвалж ашиглах
� Багш хариу мэдээллийг дор бүр нь өгдөг байх

Багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх
Сурагчдыг нэгдүгээр ангиас нь багаар ажиллаж сургахад анхаарна.
Ингэхдээ чадварлаг хүүхдүүд нь түрүүлж хийгээд, удаавтар нь үлдэж
хоцрох биш, харин баг дунд нь хэн бүхний чадах зүйл өгч, багаар
ажиллах соёлд аажмаар сургах нь чухал. Жишээ нь:
Багш багуудад 1 дэх дугтуй өгөхөд багийн гишүүд тус бүр нэг дүрс
авна. Дараа нь хоёр дахь дугтуйг өгөхөд өмнө авсан дүрстэйгээ ижил дүрс олж авна. Ижил
дүрстэй хүүхдүүд хосоор нийлж сууна. Багшийн командаар бүгд хоёр дүрсээ тэнцүү хэсэгт
хуваан хайчилна. Хосоор дүрсээ эвлүүлж, загас болгон наана. Хэдэн дүрс хийх, дүрсүүд нь
өнгөөр ялгарах эсэх зэргээр хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх эсэхийг багш өөрөө сурагчдынхаа онцлог
болон тоглоомын давтамжид тааруулан өөрчилнө. Гол нь бүх хүүхдэд хүртээмжтэй байх ёстой.

1-р дугтуй

2-р дугтуй

Сурагч төвтэй сургалтын арга зүйгээр хичээлээ төлөвлөж зохион байгуулахад сурагчдыг
бүлгээр ажиллуулах, тэднийг асуултаар хөгжүүлэх, ялгаатай байдлыг харгалзан үзэх нь чухал
юм. Энэ талаар дор товч дурдъя.

Асуултаар хөгжүүлэх
Багш хичээлийг асуултаар удирддаг. Өөрөөр хэлбэл асуултаа хэдий чинээ
сайн боловсруулна, хүүхдийг төдий чинээ хөгжүүлнэ. Хичээлийн үед хэрэглэх
асуултаа сайн бодож төлөвлөн, хүүхдээс ирэх олон янзын хариултын
боломжийг тооцох нь чухал. Хэрэв хаалттай асуулт тавибал цөөн хэдэн
сурагч хариулна. Хаалттай асуултыг ихэвчлэн өмнөх мэдлэгийг илрүүлэх
зорилгоор хэрэглэнэ. Өөрөөр хэлбэл “Навч ямар өнгөтэйг мэдэхүү? гэсэн
асуулт нь “мэднэ, мэдэхгүй” гэсэн хоёр л янзын хариулт авах бөгөөд ногоон
өнгө мэддэг сурагч хэд орчим байгааг л багш мэдэж авна. Энд хүүхэд бодох шаардлага
үүсэхгүй. Харин “Ногоон өнгөтэй юу юу байдаг вэ? гэх мэт бодож байж хариулахаар бүтээлч,
нээлттэй асуулт асууж байхыг эрмэлзэнэ. Гэхдээ байнга нээлттэй асуулт асууж байх ёстой гэсэн
үг биш бөгөөд зорилго, хичээлийн үе шатаас хамаарна. Нээлттэй асуулт асуувал хүүхэд
өөрийнхөө бодсоноор хариулах боломжтой буюу бүх сурагчдын оролцоог хангана.
Бэлтгэл хөтөлбөрийн үед сурагчдын өөрийгөө илэрхийлэх, ярих чадварыг хөгжүүлэхийн
тулд хичээл төлөвлөлтдөө нээлттэй асуулт хэрэглэж байх нь ихээхэн ач холбогдолтой.
Багш сурагчдын хариултыг бүрэн ойлголгүйгээр “Буруу байна” гэж дүгнэх нь цаашид
буруу хариулахаас эмээж, өөрийн бодлыг чөлөөтэй илэрхийлж чадахгүй болоход хүргэнэ.
Өөрийнхөөрөө биш багшийн бодож байгаатай адил хариулах ёстой гэсэн ойлголт сурагчдад
төрүүлэхгүйн тулд бэлтгэл хөтөлбөрөөс эхлэн “багш-сурагч”-ийн бус “найз найз”-ын харилцаа
буюу идэвхтэй сургалтын орчин бүрдүүлэхийг хичээх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сурагч ямар
нэг алдаа гаргахад ангийн уур амьсгал ямар болох бол гэсэн айдас, санаа зоволтгүй орчин
бүрдүүлэхэд хичээж ажиллана. Багш, сурагч бүгд бусдын санаа бодлыг хүндэтгэж сурах,
хүлээцтэй хандах, өөр өөрийн санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, бусдаас суралцаж, эцэст
нь өөрийн дүгнэлтийг өөрөө гаргаж сургах нь чухал. Багш нээлттэй асуултыг энгийн, танил
сэдэв, үлгэрийн хүрээнд сайтар бодож төлөвлөх хэрэгтэй болно.
Жишээ нь: “Үүнийг юу гэж хэлж болох бол? Чинийхээр бол ямар вэ?” гэх мэтээр асуувал
хүүхдэд айдасгүй байж, өөрийнхөө санаа бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх боломж бүрдэнэ.
Яагаад энэ дүрсийг дөрвөлжин гэж нэрлэсэн юм бол?
Дөрвөлжин хэлбэртэй юу юу байдаг вэ?
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Бүлгээр ажиллахад анхаарах зүйлс:
−

Эхний удаад хосоороо, цаашид 4-6 хүнтэй багаар ажиллаж сургах

−

Багаар хийх ажил нь дүрэм, хугацаатай байх ба багш танилцуулж, заавал баримтлах
/анхааралтай сонсох, зэрэгцэж ярихгүй байх/

−

Хүн бүр гүйцэтгэх үүрэгтэй оролцохоор багийн ажлыг төлөвлөх, хамтран нэг баг
болсон ч хүн бүр тусдаа ижил зүйл хийх нь багийн ажил биш гэдгийг анхаарах

−

Хүүхдийн гүйцэтгэх боломжит хугацаа төлөвлөх

−

Багаар ажиллаж хэвшсэний дараа багийн ажлын үр дүнгээ бусдад танилцуулж сургах

−

Ялагдах, хожигдох дургүй тул багуудыг уралдуулахгүй байх, багийн ажил бол хамтран
асуудал шийдэх, бүтээл хийх зорилготойг ухааруулах

−

Хичээл бүр багаар ажиллах шаардлагагүй гэдгийг анхаарах, тухайлбал, хүүхэд үсэг,
тоо бичих нь хүүхэд бүр тус бүрдээ хийх ажил

−

Багийн ажлын үед хүүхдийн хэл яриа, нийгэмшихүй, зан харилцаа, сэтгэлийн
хөдөлгөөнийг ажиглах

Багууд ажиллаж байх явцад багш үнэлгээ хийж, сурагчдын багаар ажиллах чадвар, хурд,
манлайлах чадвар, зан харилцааны онцлог, бие даан шийдвэр гаргах, сэтгэн бодох чадвар
зэргийг үнэлж, дараагийн удаа баг хуваарилахдаа харгалзана. Үүний зэрэгцээ даалгавар
нь сурагчдын түвшинд тохирч байгаа эсэхэд дүгнэлт хийж, сайжруулах, өөрчилж болох
хувилбарыг бодно.
Багаар ажиллах явцад ямар чадвар хөгжих вэ?
 Бие биеэ хүндлэх, бусдыг сонсох,
 Хамтдаа бүтээх, харилцан суралцах,
 Бодол саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх, хэлэлцэх, эргэцүүлэн бодох,
 Давуу сул талаа мэдрэх, хүлээцтэй хандах,
 Сурагч бүр хэлэлцүүлэгт оролцох,
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Ялгаатай байдлыг харгалзан хөгжүүлэх
Хүүхэд бүр өөрийн төрөлх зан төлөв, авьяас билэг, сурах арга барил, өмнөх туршлагаараа
өөр өөрийн онцлогтой. Жишээ нь:
- Бүгд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан байдаггүй.
- Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хэдий ч зарим нь цэцэрлэгээр, зарим нь
хувилбарт сургалтад хамрагдсан
- Хүүхэд бүрийн гэр бүлийн орчин өөр байдаг.
Сүүлийн үеийн судалгаагаар сурагчдаар өөрсдөөр нь асуудлыг шийдүүлэх боломж
олгосон тохиолдолд тэд:
 Хичээлдээ илүү сонирхолтой оролцдог
 Өөртөө илүү итгэлтэй болдог байна.
Ялгаатай байдлыг харгалзаж хичээлийг зааснаар байх ёстой түвшнээс хоцорсон, түрүүлсэн
болон түвшиндээ байгаа сурагчид өөрийн түвшний мэдлэг чадварыг сайтар эзэмшиж,
өөрийн болгосноор цааш ахих хөгжих боломжтой болно. Тиймээс сургалтын явцад ялгаатай
байдлыг харгалзах нь хүүхэд бүрт хөгжих боломжийг нь нээж өгнө. Бүх сурагчид өмнө нь
сорил тулгарч байгааг мэдэрч байх ёстой. Энэ нь ялгаатай байдлаар хандсаны илрэл юм.
Ялгаатай байдлыг харгалзан агуулга, арга зүй, үнэлгээний арга хэлбэрийг оновчтой,
уян хатан сонгох чухал. Үүний тулд хүүхдийг ажиглаж, хүүхэд бүр юуг сайн чаддаг, ямар
хэрэгцээ байгаа гэдгийг тогтоож, түүнд үндэслэн анги нийтээр, бүлгээр, ганцаарчлан ажиллах
төлөвлөлт хийгээрэй. Даалгаврыг бусдаас түрүүлээд зөв хийчихсэн сурагч, мөн хийх гэж
буй даалгавар нь мэдлэг чадварынх нь түвшинд тохирохгүй болохоор сонирхолгүй байгаа
сурагчид ярьж, шуугилдаж эхэлдэг. Тиймээс багш тараах материалыг энгийнээс хүнд рүү
хэд хэдэн түвшинд бодож боловсруулж бэлтгэх нь маш чухал. Гэхдээ тэдгээр нь тухайн
өдрийн хичээлийн зорилгод нийцэхүйц байна. Нэгэн хэвийн хөнгөн эсвэл хүнд даалгавар
хүүхэд бүрт хөгжих боломж олгохгүй.
Өөрөөр хэлбэл ялгаатай байдлыг харгалзах гэдэг нь өгч буй заавар, материал, агуулга,
даалгаврын гүйцэтгэл, үнэлгээ зэргийг сурагч бүрийн хувийн онцлог, хэрэгцээ, чадамжид
нийцүүлэхийг хэлнэ

Дараах чиглэлүүдээр ялгаатай байдлыг гаргана
-

Үр дүн (суралцахуйн зорилт)
Даалгавар
Үйл явц (багшлах арга зүй)
Бүлгээр суралцах
Хичээлийн агуулга (ганцаарчлан суралцах)
Суралцах арга барил

Үүнийг тайлбарлавал:
Үр дүнгээр ялгаатай байдлыг гаргах
- Сурагч бүрт ижил түвшний судалж шинжлэх эрэл хайгуулч, бүтээлч сэтгэлгээ шаардсан
нээлттэй хариулт бүхий даалгавар өгөх бөгөөд сурагчид сурах арга барил, мэдлэг чадвар,
давуу талаасаа хамааран төрөл бүрийн хариулт / шийдлийг гаргах болно.
- Жишээлбэл, сурагчид судалж буй сэдвийн хүрээнд өөрсдөө асуулт зохиож, түүнийгээ
хариулж болно.
- Зарим сурагчид зөвхөн туршиж, үр дүнг тэмдэглэж байхад илүү чадварлаг сурагчид
хариултыг баталж, ерөнхийлж чадна.
Даалгавраар ялгаатай байдлыг гаргах
- Бүх сурагчид нэгэн суралцахуйн зорилтыг хангахын төлөө ажиллах боловч даалгаврууд
нь сурагчдын чадвараас хамаарч өөр өөр байна.
- Асуултууд нь сонголттой байх ба энгийнээс аажмаар хүндэрсэн байна.
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-

Мөн тухайн зорилтын хүрээнд өөр хэрэглэгдэхүүн, өөр эх сурвалж ашиглаж болно.
Эсвэл бүлгээр ажиллуулна.
Хоцрогдолтой байгаа сурагчдын хувьд аль болох хялбар үг хэллэг ашиглах,илүү тодорхой
зааварчилгаа өгөх, даалгавруудыг жижиг алхмуудад хувааж өгөх зэргээр тусална.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

 Өөрөө үүрэг хариуцлагатай байхаас гадна бусдын өмнө хариуцлага хүлээх шаардлага
болох гэх мэт олон талын ач холбогдолтой.

Багаар ажиллуулахад ялгаатай байдлыг гаргах
- Холимог чадвартай суралцагчийн баг байгуулж, ахисан түвшний мэдлэгтэй нэгэн нь
бусдадаа туслах
- Ойролцоо түвшний чадвартай сурагчдын баг байгуулж, агуулгын хувьд хялбар даалгавар
өгөх, зарим багт ахисан түвшний даалгавар өгөх
- Багийн ажлаар зарим багт илүү дэмжлэг үзүүлэх, жишээ нь, зарим багт ганцаарчилсан
тайлан бичиж байхад зарим нь бэлтгэсэн маягтад хариултыг бөглөнө
- Чадварлаг суралцагчдад нэмэлт даалгавөр өгөх
- Суралцагч өөрт тохирсон хурдаар юм сурах боломжийг нээх эрэл хийх
Багшлахуй болон суралцахуйн үйл ажиллагаанд дэмжлэгийг ялгаатай байдлаар үзүүлэх
- Нэгээс дээш түвшний хүндрэлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашиглах
-

Сурагчдад янз бүрийн арга замаар өөр өөр төрлийн дэмжлэгийг үзүүлэх.

-

Зарим сурагчдад бага зэрэг дөхүүлэх, түлхүүр үг, зөв хариултыг олж болох жишээ хэлэх,
бичих хүрээ зэргийг сануулахад дэмжлэг болдог.

Суралцах арга барилаар ялгаатай байдлыг гаргах
Ямар арга замаар суралцахыг илүүд үздэгээс шалтгаалан сурагчдын сурах арга барил
өөр өөр байдаг. Ойлгосноо зургаар илүү сайн илэрхийлж чаддаг хүүхэд байхад зарим нь
үг яриагаар, зарим нь бүр хөдөлгөөнтэй ярьж илэрхийлдэг гэдгийг ямагт санаж боломж
олгоно. Багш заах арга зүйгээ хөгжүүлж, сурагчдын сурах арга барилд тохирсон хувилбарт
даалгавруудаар хангавал илүү үр өгөөжтэй байх болно. Үүнд:
Сонсголын мэдрэхүй нь илүү хөгжсөн сурагчид багшийг яаж заахад дуртай байдаг вэ?
• Хичээлийн үйл явцад дүрд тоглуулах
• Ангид өрнөх хэлэлцүүлгийг дэмжих
• Бүлгээр ажиллахыг урамшуулах
• Сурагчдад асуулт тавих хугацаа олгох
• Чангаар унших уншилтын хэсгийг хичээлд багтаах
• Буцааж цээжээр ярих зүйл, шүлэг зэрэг даалгавар өгч байх
• Ангид нам гүм биш байх
Харах мэдрэхүй нь илүү хөгжсөн сурагчид багшийг яаж заахад дуртай байдаг вэ?
• Видео бичлэг, зураг ашиглах
• Самбар дээр зурах
• Сайн болсон бүтээлээс нь асуух эсвэл аливаа зүйлийг төсөөлж, үр дүнд хүрэх жишээ
ашиглах
• Санаагаа зургаар илэрхийлэх, тэмдэглэх цаг өгөх
• Өнгийн будгийн хэрэглээг нь дэмжих
• Ангийг өнгөлөг байлгахад нь дуртай байх
Сонсож, харж, хөдөлгөөн дунд суралцдаг хөдөлгөөнтэй сурагчид хичээл ямар байхад дуртай вэ?
• Тэмдэглэл хийхийг дэмжих (видео үзэж үед, тайлбар сонсож байхад)
• Анги танхим дотор хөдөлж гүйцэтгэх даалгавар өгөх
• Тэмдэглэх, бичсэн санаа бодлоо ангилах зэрэг наадаг цаас, хэрчмэл үзүүлэн ашиглах
• Зөвхөн суух биш хөдөлгөөнтэй байж суралцахыг дэмжих
Энэхүү зөвлөмжөөр санал болгож буй чадвар хөгжүүлэх дасгал даалгаврын жишээнүүдийг
аль болох хувилбартайгаар боловсруулсан нь сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан, хүүхэд
бүрт хөгжих боломж олгож байхыг үлгэрлэн харуулахыг зорьсон болно. Өөрөөр хэлбэл
хувилбар 1-ийг төвөггүй бусдаас түрүүлж хийгээд дуусчихсан сурагчдад хувилбар 2-ыг нь
санал болгож болох юм. Дасгал даалгавруудыг нэгдүгээрт сурагчдыг уйдаахгүй, сонирхлыг
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2.2 БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Агуулга ба сэдэв: Багш бэлтгэл хөтөлбөрийг төлөвлөхдөө сурагчдын өмнөх мэдлэг чадвараас
хамаарч, тухайн өдрийн хичээлээр сурагчдад шинээр эзэмшүүлэх болон илүү хөгжүүлэхээр
зорьж буй чадваруудыг товлон, түүнд тохирох сэдвийг сонгон хичээлээ төлөвлөж болно.
Зөвлөмжийн энэ хэсэгт дасгал ажлын дэвтэрт төлөвлөсөн сэдвүүдийн дагуу хэрэгжүүлэх
дасгал даалгавар, үйл ажиллагаануудын талаар товч тайлбарлахын зэрэгцээ тэдгээрээс гадна
нэмэлт байдлаар хүүхдэд эзэмшүүлэх чадвар тус бүрээр ашиглаж болох дасгал даалгавруудын
жишээг санал болгож байна. Багш эдгээрийг ашиглахдаа сурагчдынхаа мэдлэг чадварын
түвшин, анги дүүргэлт, ялгаатай байдал болон өөрийн төлөвлөсөн үйл ажиллагаанаасаа
хамаарч сонгон хэрэглэнэ. Гурван долоо хоногоор багцлан дараах байдлаар бүлэглэсэн
загварыг танилцуулж байна. Үүнд:
- Нэгдүгээр долоо хоногт “Сургуулийн ертөнцөөр” буюу өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай
харилцах чадвар
- Хоёрдугаар долоо хоногт “Тоглоомын ертөнцөөр” буюу тоглох үйлээр дамжуулан ажиглах,
нэрлэх тоолох, харьцуулах, ангилах, зүй тогтлыг олох тайлбарлах чадвар
- Гуравдугаар долоо хоногт “Үлгэрийн ертөнцөөр” буюу ярих сонсох, ойлгосноо илэрхий
лэх чадварыг голлон хөгжүүлэхэд анхаарсан болно. Гуравдугаар долоо хоногийн хувьд
тодорхой сэдвийн хүрээнд нэг долоо хоногийн буюу таван цагийн нэгж хичээлийн
төлөвлөлтийн жишээг харуулахыг зорьсон болно.
Долоо хоногт 5 сэдэв байхаар төлөвлөсөн бөгөөд сэдэв бүрийг нэг өдөр хэрэгжүүлнэ.
Тухайн сэдэвтэй холбоотой цээжлүүлэх шүлэг, дуу, оньсого, зүйр цэцэн үг, түргэн хэллэг
зэргийн сонголт багшид нээлттэй.

“Сургуулийн ертөнцөөр” бүлгийн хүрээнд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн загвар
(I долоо хоног)
Сэдэв

Сурагч
боллоо

Чадвар/ үйл ажиллагаа
Өөрийгөө танилцуулах, бусадтай харилцах тоглоом, үйл ажиллагааг багш зохион
байгуулна. “Танилцъя” тоглоом тоглох
Цүнхэн доторх зүйлсийг ширээн дээр нь гарган тавьж, нэг бүрчлэн нэрлэж,
зориулалтыг ярилцах

Зааврын дагуу дасгал хөдөлгөөн хийх, “Нарны цацраг” хөдөлгөөнт тоглоом тоглох,
”Нар” сэдвээр зураг зурах /гэрийн даалгаварт өгч болно/
Хичээлийн хэрэглэлийн нэрийг хэлж, “Үг дамжуулах тоглоом” тоглох
Багш болон ангийн суралцагчидтай харилцах /танилцах, хүндэтгэх/, найз
нарынхаа нэрийг тогтоох “Би хэн бэ?” үйл ажиллагаанд оролцох
Өөрийгөө болон мэддэг чаддаг зүйлээ танилцуулах, “Би” үйл ажиллагааг зааврын
Би
дагуу хийх
Багшийн зааврыг дагаж “Хөдөлгөөнт тоглоом” тоглох
Ангид байгаа эд юмс, хичээлийн хэрэглэлийг нэрлэх, зориулалтын талаар ярилцах,
“Хаана байсан бэ?” тоглоом тоглох
Багшийн заавар, бусдын ярихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо илэрхийлэх,
Миний цүнх
“Тохирох үг” тоглоом тоглох
Гарын жижиг булчин хөгжүүлэх дасгал хийх:
“Бүгдийг хийгээрэй” өртөөчлөн тоглох
Ангийн дэг зохиоход оролцох, сургуулийн дэгтэй танилцах, ойлгох, дагаж мөрдөх,
“Шоргоолж” шүлгийн утгыг ярилцах
Тухайн нөхцөл байдалд сэтгэл хөдлөл, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхийг
Бид нэг
ангийнхан таниулах, “Багшаа туслаарай” зааврыг ашиглах
Гарын жижиг булчин хөгжүүлэх дасгал хийх: Багшийн хэвлэж өгсөн зургийг бусах,
ямар өнгөөр будсан талаар ярилцах
22

Манай
сургууль

Сургуулийн дотоод орчин дахь тэмдэг, тэмдэглэгээг таних, хэрэглэх, тоглоом, үйл
ажиллагаанд дүрэм, зааврыг баримтлан оролцох, “Хосыг нь олоорой” тоглоом тоглох
Сургуулийн орчинтой танилцах, хэлбэр дүрс таних ”Уралдаж олоорой” тоглоом
тоглох
Багш болон ангийн суралцагчидтай харилцах /танилцах, хүндэтгэх/, найз
нарынхаа нэрийг тогтоох “Тэр хэн бэ?” тоглоом тоглох
Хэлбэр дүрсийг таних нэрлэх “Дүрсийг таниарай” тоглоом тоглох
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нь татах зорилгоор, хоёрдугаарт түвшин ахиулж хөгжүүлэх зорилгоор бүтээлчээр хувирган
ашигладаг байх нь багш хүнд байвал зохих чухал чадваруудын нэг юм.

Гар
Дасгал ажлын дэвтэр дэх гар зүгшрүүлэх дасгалыг ажиллахын зэрэгцээ
зүгшрүүлэх
Зөвлөмжийн хавсралт дахь гар зүгшрүүлэх дасгалаас сонгон хэрэглэж болно”
зурлага

(1) НЭГДҮГЭЭР 7 ХОНОГТ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР:

СЭДЭВ: БИ СУРАГЧ БОЛЛОО
Зорилго: Сурагч гэж хэн бэ? гэдэг талаар ойлголттой болох
Зургаан настны хувьд сургууль гэдэг цоо шинэ орчинд орж ирснээр мэдэхгүй чадахгүй
зүйлүүд тэдэнд стресс болж байдаг. Иймд сургуульд орсны эхний өдрийн хичээл хүүхэд бүр
багш, ангийн найз нөхөдтэйгөө танилцах, өөрийгөө танилцуулах үйл ажиллагаагаар эхэлнэ.
Энэ өдөр ихэнх сурагчдын хувьд “Би яах гэж гэж
сургуульд орсон бэ? Сурагч гэж хэн бэ? Сургуульд
сурна гэдэг нь яахыг хэлж байна вэ? Би хэзээ гэртээ
харих вэ?” гэх мэтчилэн олон асуулт толгойд нь
эргэлдэж, сэтгэл нь зовниж суудаг.
Тиймээс хүүхдийн хөгжлийн тодорхой үеүдийг харуулсан
зургийн дагуу ярилцах, тэдгээрийг зөв дараалалд
оруулах, ялгааг нь ярилцах зэргээр эхэлж болно.
Зургуудыг сайн ажиглуулан, хоёр сурагч болон хоёр бяцхан жаалд хэрэгтэй зүйлүүдийг
хавсралт дахь стикерийн бөмбөгтэй зурагнуудаас авч наана. Сурагч хүний гол хөдөлмөр юу
болох талаар дэлгэрүүлэн ярилцана. Уншиж, бичиж, ярьж, тоо бодож сураад, цаашид бүр
ихийг сурч мэднэ. Улмаар ажил мэргэжилтэй болж, эх орон, ээж аав, гэр бүлдээ хэрэгтэй
хүн болох талаар ярилцана.
Эцэст нь цэцэрлэг сургуулийн ялгааг өгөгдсөн зураг
дээр харьцуулан ярилцана. Ингэснээр сурагч дээрх
асуултуудынхаа хариултыг олж авах юм.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Танилцъя: Тойрог болж зогсоно. Багш нэрээ хэлж, өөрийгөөө танилцуулаад, бөмбөгийг
хэн нэгэн сурагч руу дамжуулна. Бөмбөг авсан сурагч өөрийнхөө нэрийг бусдад тогтоолгохын
тулд содон сонин үг үйлдэл, хөдөлгөөн хийж, нэрээ хэлээд, өөр нэг сурагч руу дамжуулан
тоглоомыг үргэлжлүүлнэ. Нэрээ хэлж дууссаны дараа сурагчид бие биенийхээ нэрийг
тогтоосон эсэхийг мэдэхийн тулд бөмбөгийг хэн нэг сурагч руу шидэхэд авсан сурагч бөмбөг
шидсэн сурагчийн хийсэн нэрийг нь хэлээд, бөмбөгийг өөр сурагчид дамжуулна.
Чих худалч: Гурван багт хуваагдан эгнэн жагссан байна. Багш багуудын эхний сурагчдыг
дуудаж, чихэнд нь нэг ижил үг хэлнэ. Гурван сурагч багтаа зэрэг очиж үгээ дамжуулна.
Багийн гишүүд үгээ дамжуулж дуусахад, багийн сүүлийн сурагчаас эхлэн сонссон үгээ хэлнэ.
Үг буруу буруу сонсож хэлсэн сурагч сууна.
Нарны цацраг - Сурагчдыг тойрог болгон зогсооно. “Нарны цацраг” гэж хэлэхэд хүүхдүүд
ийш тийш холхино. “Нарны цацраг-хоёр” гэхэд хүүхдүүд хоёр хоёроороо гар гараасаа
барилцан зогсоно. “Нарны цацраг - гурав, дөрөв, тав” гэх мэтчилэн тоглуулаарай.

СЭДЭВ: БИ
Зорилго: Багш болон ангийн суралцагчидтай харилцах, өөрийгөө илэрхийлэх
6 настай хүүхдийн хийсвэрлэн сэтгэх, холбоослон сэтгэх чадвар сул, санаж бодсоноо
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Өөрөөр хэлбэл би юунд дуртай, би юу хийж чаддаг, би хэн хэнтэйгээ хаана амьдардаг
талаар хавсралт дахь зургуудаас сонгон наасны дараа сурагч нэг бүр өөрийнхөө тухай бодох
ярих, тайлбарлахад хялбар дөхөм байх болно.
Өгөгдсөн дүрсүүд нь аав, ээж, би, ах /эгч, дүү/ гэсэн зүй тогтлыг харуулсан
байгааг сурагчдаар ажиглуулан ярилцсаны дараа түүнтэй холбон өнгөний зүй
тогтлыг ажиглуулан өөрсдөөр нь тайлбарлуулна. Мөн тоо ширхэг, том жижиг,
өндөр нам, хэлбэр дүрсийн талаар ярилцана. Энэхүү ажлыг хийлгэхийн өмнө
багш сурагчдын онцлог, цагийн боломжоос хамааран дараах байдлаар ажиллаж
болно. Үүнд:
Будаарай: Жижиг хэмжээтэй цөөн тооны юмсын зураг өгөөд дуртай өнгөөр нь будуулж
болно. Эндээс багш сурагчдын нийтлэг хэрэглэж байгаа өнгө, тухайн сурагч хэр олон
өнгө ашиглаж байгаа, гарын жижиг булчингийн хөгжил хэр зэрэг байгааг харж үнэлнэ.
Бүтээлүүдийг хананд байрлуулж, сурагчдад өөрийгөө үнэлэх, бусдынхаас суралцах боломж
олгоно. Ингээд ширээндээ сууж, будсан зургийнхаа юуг нь яаж сайжруулж болохоор байгааг
бодох хугацаа өгнө. Хүрээ давуулахгүй будах, жигд будах, ташуу чиглэлээр будах гэх мэт.
Эцэст нь багш зургийг дахин тараан, давтан сайжруулж будах даалгавар өгнө.
б. Жижиг хэмжээтэй цөөн тооны юмсын зураг өгч, нэг дэхийг шар өнгөөр, хоёр дахийг
улбар шар өнгөөр, гурав дахийг цэнхэр өнгөөр будаарай.
в. Бөмбөгүүдийг будахдаа ногоон нь шараас олон байхаар будаарай гэх мэт.
Эдгээр дүрсүүдийг будахад дүрсийн баруун талаас эхэлж буюу гурвалжин дүрсийн
оройгоос эхлэн дээрээс доош чиглэсэн ташуу зурлагаар,
дөрвөлжин дүрсийг баруун дээд талаас эхлэн хөндлөн
зурлагаар, дугуй дүрсийг баруун доод талаас эхлэн
цагийн зүүний эсрэг дугуй зурлагаар будах нь
тохиромжтой байгаа талаар хэлэлцэнэ. Учир нь энэхүү гурван чиглэл нь үндсэн зурлагын гол
элементүүд юм.
Гарын жижиг булчин хөгжөөгүй байдаг тул хэт жижиг зүйл бичиж зурахад хүндрэлтэй
байдгийн адил хэт том зүйл зурж бичих будах нь бас хүндрэлтэй байдаг байна. Будуулах
зургийг сонгохдоо жижгэвтэр эсвэл дунд зэргийн хэмжээтэй хэсгүүд бүхий зураг сонгох нь
зүйтэй.
Жишээлбэл: Дээрх зураг дахь том талбайг будахдаа хүүхдүүд эмх замбараагүй, сараачих
байдлаар зурсан байна.
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амархан мартдаг зэрэг онцлогийг санаж, дараах байдлаар гараар барьж, үйлдлээр хийх
дасгал даалгаврыг хийлгэсний дараа өөрийгөө бусдад танилцуулах боломжийг олговол
тэдэнд илүү хялбар байх болно.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Би хэн бэ?: Багш сурагчдад өөрийгөө танилцуулах хоёр ширхэг зүйл авчирсан байна.
Үүнд гэр бүлийн зураг, дуртай зүйл, тоглоом г.м Эхлээд багш авчирсан зүйлсээ ашиглан
өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулна. Дараа нь сурагчид өөрсдийгөө танилцуулна. Мөн
авьяасаа үзүүлж болно.
Би: Сурагчдаар хийлгэх эхний үйл ажиллагаанд өөрийгөө танилцуулах зураг зуруулж
болно. Ингэхдээ өөрийн дуртай өнгө, сонирхдог зүйлс, хайртай амьтан, гэр бүл зэргийг
оролцуулж болохыг сануулна. Зурсан зургаа багшдаа хураалгана. Хавар нэгдүгээр анги
төгсөхийн өмнө бас дахин зурж, намар сургуульд орохдоо зурсан зурагтайгаа харьцуулж
харна. Нэгдүгээр ангид суралцсан есөн сарын хугацаанд маш их зүйл өөрчлөгдөж, их зүйл
сурсан гэдгээ сурагчид харах болно. Уншиж бичиж, бодож чаддаг болсон байна.
Хөдөлгөөнт тоглоом: Бэлтгэл хөтөлбөрийн эхний өдрүүдэд багш, сурагчдаа өөртөө
дасгах, хооронд нь танилцуулахын тулд тэдний дунд хөгжилтэй тоглоом наадам зохиох нь
маш чухал. Зургаан настны хувьд сургууль гэсэн цоо шинэ орчинд орж ирэхэд мэдэхгүй
чадахгүй зүйлүүд тэдэнд стресс болж байдаг. Үүний нэг нь багшдаа дасах, багшийн үг яриа,
зааврыг ойлгох юм.
Сургуулийн гадаа талбайд тоглоно. Цөөн тооны эцэг эхчүүдийн туслалцаатайгаар
сурагчдыг 3-4 тойрогт хувааж, өртөөчилсөн байдлаар өөр өөр тоглоом тоглуулна. Үүнд:
Цагаан тэмээцэх, Чоно тарвагацах, Муур хулгана г.м
Багш өртөөний талбайг дараах байдлаар зассан байна. Гарааны тэмдэг, түүнээс 1-2м
орчим зайд барианы тэмдэг, хажууд нь доорх хэрэглэгдэхүүнээс тухайн хүүхдэд тохирохыг
сонгон тавьсан байна.
Багш өртөөндөө ирсэн сурагчдыг дараах байдлаар тоглуулна. Нэг сурагч барианы тэмдэг
дээр ирж зогсоно. Багш заавар өгнө. Эхний хоёр заавар нь энгийн хялбар байна. Жишээ нь:
Хоёр удаа алгаа ташаарай, хоёр гараа дээш өргөөрэй, гараа алдлаарай, арагшаа нэг алхаарай,
урагшаа нэг том алхаарай, суугаарай босоорой гэх мэт. Хүүхэд сандрахгүй, өөртөө итгэлтэй
болоод ирмэгц хоёр алхамт зааврууд өгнө. Сурагчид баруун зүүнийг ялгадаг байх нь чухал
тул багшийн өгөх заавруудад баруун, зүүн тийш хийх командууд байх нь зүйтэй. Жишээ
нь: урагшаа гурав харайгаад зүүн тийш нэг алх, арагшаа хоёр том алхаад баруун тийш нэг
алх гэх мэтээр хүүхдийг барианы шугам хүртэл явуулна. Барианы тэмдгийн хажууд байгаа
хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан, багшийн зааврын дагуу дээрх үйлдлүүдээс гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ
тухайн хүүхдийн хөдөлгөөний эвсэл, хурд хүчийг харгалзан сонгоно. Хэрэглэгдэхүүн:
•

Дарцаг-тойрч явах

•

Задгай жижиг картон хайрцаг-дотор нь орж зогсох эсвэл гартаа барих, дотор нь юм хийх

•

Цагираг-дотор нь үсэрч орж зогсох, газраас авах, эргүүлэх

•

Дээс-авч хажуугийн хайрцагт хийх, ямар нэг зүйлийг түүгээр ороох, доогуур нь шургах
гэх мэт.

Харин дунд зэргийн хэмжээтэй жижиг хэсгүүд бүхий зургийг цэвэрхэн жигд будаж чаддагийг
дараах зургаас харж болно. Энэ хоёр зураг нь бэлтгэл хөтөлбөрөөр ес дэх өдрөө хичээллэж
буй нэг сургуулийн зэргэлдээ хоёр ангид хийгдэж байсан даалгавар болно.
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Зорилго: Хичээлийн хэрэглэл нэрлэж, хэрхэн зөв, ариг гамтай хэрэглэх талаар ойлголттой
болох

Дараа нь юу байх вэ?
Хувилбар 1. Зургийг сайн ажиглаарай. Шугамны дараа юу байх вэ? Үргэлжлүүлээрэй.
Багш хичээлийн хэрэгсэл, ангид байгаа эд зүйлийг ашиглаж болно.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

СЭДЭВ: МИНИЙ ЦҮНХ

Сурагч хүний гол хөдөлмөр сурах бол түүний багаж зэмсэг нь хичээлийн хэрэглэлүүд.
Тэдгээрийг агуулж явах цүнхний талаар ярилцахын өмнө дасгал ажлын дэвтэр дэх зургуудыг
ажиглуулна.
Цагдаа, эмч, засварчин, сурагч хүний цүнх, тэдгээрт байх зүйлсийг зөв
харгалзуулан ярилцана.

СЭДЭВ: БИД НЭГ АНГИЙНХАН
Зорилго: Анги танхимд байгаа эд юмстай танилцах, дагаж мөрдөх дэг журмын талаар
ойлгох
Дасгал ажлын дэвтэр дэх эхний зургийг ажиглуулан ярилцана. Ангид
байгаа эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, зарим зүйлийг тоолох, энгийн
асуулт тавих, ангийн эд зүйлс, тэдгээрийн зориулалтын талаар
ярилцах, сурагчдад тэдгээрийн талаар сонирхсон асуулт тавих
боломжийг олгож багш хариулалтыг өгөх зэргээр харилцан ярилцана.

Үүний дараа хавсралтын зургуудаас сурагчийн цүнхэнд байх зүйлсийг
сонгон наалгана. Зургууд дунд алим, тоглоомон машинууд, пүүз байх
ба эндээс сурагч хүн цүнхэндээ идэж уух зүйл, тоглоом авч явахгүй,
зөвхөн хичээлийн хэрэглэлээ тогтсон байрлалд хийж авч явж сурах
талаар, пүүз биеийн тамирын хувцсаа тусад нь уут саванд авч явах тухай ойлгуулна. Ингээд
сурагчид цүнхэндээ байгаа хичээлийн хэрэглэлээ гарган нэрлэж, тэдгээрийн үүрэг зориулалт
ба хэрхэн зөв хэрэглэж, ариг гамтай эдлэх талаар ярилцахын зэрэгцээ тэдгээртэй холбоотой
шүлэг, дуу, оньсого тааврыг багш сонгон хэрэглэж болох юм.
Зүй тогтлыг ажиглуулан ширээн дээр зураг дахь хичээлийн хэрэглэлийг
эсвэл самбарт багш тэдгээрийн зургийг хөдөлгөөнтэйгөөр байрлуулан
ярилцаж, зүй тоглыг хэрхэн гүйцээхийг ойлгуулна. Эцэст нь сурагчид
өөрсдөө хавсралт дахь 5 дугаар хуудаснаас тохирох зургийг авч наана.
Харандааг будуулахдаа дээр дурдсаны дагуу будах чиглэлийг сануулах
ба харандааг байрлуулсан зүй тогтол, өнгө, өндөр нам, хэлбэр дүрс,
тоо ширхэг, олон цөөний талаар ярилцана.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Хаана байсан бэ?
Хувилбар 1. Хоёр сурагч хичээлийн өөрсдийн хэрэгслээс тавыг сонгон
ширээн дээрээ эгнүүлэн тавина. Тэдгээрийг нэрлэж, зориулалтынх
нь талаар ярилцсаны дараа нэг сурагч цааш харахад нөгөө сурагч
тэдгээрийн аль нэгийг авч далд хийнэ. “Болсон” гэж хэлэхэд сурагч
эргэж хараад, юу байхгүй болсныг хэлнэ. Ээлжилж тоглоно.
Хувилбар 2. Хоёр сурагч ширээн дээр дөрвөн ширхэг хичээлийн хэрэгсэл эгнүүлэн
тавиад, хэсэг хугацаанд тэдгээрийн байрлалыг ажиглана. Нэг сурагч цааш харахад нөгөө
сурагч тэдгээрийн хоёрынх нь байрыг солино. “Болсон” гэж хэлэхэд нөгөө сурагч эргэж
хараад, эхний байрлалд оруулж тавина.
Хувилбар 3. Дээрх даалгаврыг төвөггүй хийж байгаа сурагчийн хувьд хичээлийн
хэрэгслийн тоо болон солих хэрэгслийн тоог нэмэгдүүлэх байдлаар хувирган тоглуулна.
Тохирох үгийг олж хэлээрэй. Сурагчид тойрог болон зогссон байна. Багш голд зогсоод
хэн нэгэн сурагч руу бөмбөгөө шидэхдээ хичээлийн хэрэглэл, сургууль, анги, амьтан, гал
тогооны хэрэглэл, хувцас гэх мэт ерөнхий нэрийг хэлнэ. Жишээлбэл: сургууль гэж хэлэхэд
бөмбөг авсан сурагч, анги, цайны газар, талбай, номын сан гэх мэтээр хэлнэ. Хүүхэд түүнд
тохирох зүйлийн нэр буюу хамаарах зүйлийн нэрийг хэлж, хэн нэг сурагчийн нэрлээд,
бөмбөгөө түүнд дамжуулна. Хэлж чадаагүй хүүхэд ширээндээ сууна. Бодох хугацааг багш
тогтоно.
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Ангийн сурагчид өдөр тутамдаа хийж хэвших зарим үйлийг харуулсан
зураг дээр ярилцаж, ангидаа дэг журамтай байх, түүнийгээ дагаж
мөрдөх талаар ярьж хэлэлцэнэ.
Сурагчдын хийж байгаа үйлдэл зөв буруу эсэх талаар хэлэлцэн,
хавсралт дахь стикерийн бөмбөгтэй зурагнуудаас гурван ширхэг
стикерийг тохирох нүдэнд наана. Зөв бол инээмсэглэл бүхий
төрхийг, буруу бол уруу царайтай төрхийг харгалзах нүдэнд наана.
Шоргоолж
Шоргоолж шоргоолжтойгоо мөргөлджээ
Яарч байгаад мөргөлджээ
Тийшээ явахдаа мөргөлджээ
Ийшээ явахдаа мөргөлджээ шүлгийг багш уншиж өгөөд дараах асуултыг асууна. Үүнд:
Шоргоолжнууд яагаад мөргөлдөөд байна вэ? Яавал мөргөлдөхгүй байх вэ? гэх мэт.
Дээрх дөрвөн мөртийг уншиж өгөөд, асуултын дагуу дэг журамгүй бол ямар байдалд хүрэх
талаар ярилцаж, сургууль болон ангид ямар дэг журам мөрдөх тухай хэлэлцэнэ.
Хавсралтын 29 дүгээр хуудаснаас охид эмэгтэй дүрсийг, хөвгүүд
эрэгтэй дүрсийг хайчлан авна. Хайчлахад хоёр гар хоёул оролцох
ба гарын жижиг булчин хөгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой тул
цаг зарцуулна гэж цааргалах хэрэггүй юм. Дүрсийг хайчилж авсны
дараа эхлээд хосоороо, дараа нь дөрвөөр, дараа нь наймаар гэх мэтчилэн холбон наасаар
бүх хүүхдүүд өөрийн төлөөлөл болсон дүрсээ холбоно. Эхлэл төгсгөлийг багш холбон нааж
тойрог үүсгэнэ. Энэ нь “Бид үйлс зорилго нэгтэй, үе тэнгийн найзууд, нэг ангийнхан. Бие
биедээ тусалж, эвсэг хамт олон байх болно.” гэсэн санаа болохыг аль болох өөрсдөөр
тайлбарлуулахыг багш хичээнэ.
Шоргоолжийг будуулахдаа дугуй дүрсийг хэрхэн будах чиглэлийг
сануулах ба шоргоолжны талаар ярилцана.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Багш сурагчдаа хөгжүүлэх, унших сурах, сурч мэдэх хүсэл сонирхлыг асааж байхын тулд
тухайн сэдэвтэй холбоотой чимхийн төдий ч болов сонин сайхан, шинэ мэдээллийг хүргэж
байх нь чухал. Ингэж чадвал таны ажил бодож байснаас чинь хавьгүй илүү хөнгөрөх болно
гэдэгт та бүү эргэлзээрэй. Жишээлбэл шоргоолжтой холбоотойгоор та интернет ороод үзвэл
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Ангидаа мөрдөх дэг журмаа нийтээрээ тохиролцож, түүнд тохирох тэмдэг тэмдэглэгээ
зохиож хийгээд ангидаа хадна.
Ангийн дэг нь энгийн, дагах боломжтой байх ба дэгийг зургаар харуулж ангийн хананд
байрлуулсан байвал зохино. Гол нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. “Ангид дэг журамтай
байна “ гэж сурагчдадаа хэлэх нь танд тэднийг ямар байлгахыг хүсэж байгаа нь ойлгомжтой
ч сурагчдад энэ нь яг ямар байхыг хэлж өгч чадахгүй юм. Тиймээс дараах байдлаар тодорхой
байх нь зүйтэй.
•
•
•
•
•
•

Хичээлээс хожимдохгүй байх
Ойр хавьдаа байгаа цаас хогийг зориулалтын саванд хийдэг байх
Хичээлийн үеэр чанга ярихгүй байх
Суудлаа сольж суухгүй байх
Хичээлийн цагаар идэж ууж, тоглохгүй байх
Жагсаалаар орж гарах гэх мэт

СЭДЭВ: МАНАЙ СУРГУУЛЬ
Зорилго: Сургуулийн орчинтой танилцах, тэмдэг, тэмдэглэгээг таних, хэрэглэх

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

дараах мэдээлэл хормын төдийд л олдох болно.”Чи шоргоолжны үүрийг ажиглаж байсан
уу? Шоргоолжнууд биеэсээ ахадсан гэмээр том цагаан зүйлийг нааш цааш нь зөөгөөд завгүй
шогшиж явахыг харсан уу? Тэр нь ажилчин шоргоолжнууд өндөгнүүдийг нэг өрөөнөөс нөгөө
рүү нь шилжүүлж байгаа хэрэг ажээ. Биднийг харахад эх толгой нь мэдэгдэхгүй бужигнасан
тэдгээр амьтан хийх ажилгүй¬дээ ингэж зөөдөггүй юм байна. Өндөгний өсөлт, хөгжлөөс
шалтгаалан халуун, чийглэг өрөө рүү “хүүхдүүдийг” шилжүүлээд дараа нь өрөөг нь цэвэрлэж,
ялгадсыг нь гарган хаяна. Ганц удаа шилжүүлээд орхихгүй. Бүх өндгийг авгалдай болтол энэ
ажил үргэлжилж, өрөө өрөө дамжуулсаар байдаг гэнэ. Өрөө хэсэж эрхэлсээр том болж,,
дараа нь өөрсдөө ч бас өндөг үүрээд явдаг болдог гэнэ.” Үүнийг хэлж өгөхөд ганц минут л
зарцуулах боловч сурагчдад үлдэх үр дүн нь алсдаа асар их юм.

Эхний долоо хоногт сурагчдыг сургуулийн нэн тэргүүнд мэдэж байх шаардлагатай өрөө
танхимуудтай танилцуулж, тэдгээрийн тэмдэг тэмдэглэгээр нь таньдаг болоход багш анхаарна.
Зургаан настнууд уншиж чадахгүй учир анги танхим, шаардлагатай өрөө тасалгаануудыг
таних тэмдэгжүүлсэн байх шаардлагатай.

Сургуульд байдаг анги танхим, өрөө тасалгаануудтай танилцуулна. Үүнд: захирлын,
сургалтын менежерийн, эмчийн, урлагийн заал, биеийн тамирын заал, багш нарын өрөө,
ангиуд гэх мэт. Мөн сургуульд ажилладаг багш, ажилтнуудтай танилцуулна.

Хавсралтын нэмэх тэмдэгтэй стикерээс тохирох тэмдгийг сонгон, зурагт харгалзуулан наана.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Ангийн дэгийг харуулсан зургийн жишээ:
ИНЭЭМСЭГЛЭЖ БАЙХ

ЖАГСАЖ БАЙХ

ЧАНГА ЯРИХГҮЙ

НӨХӨРСӨГ
БАЙХ

Багш түүнийг нь аав ээжүүдээр нь илүү гоё болгож хийлгэх санаачилгыг гаргаж болох юм.
Багшаа туслаарай: Тухайн нөхцөл байдалд санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх
буюу өөрт таагүй, тавгүй мэдрэмжийг цаг тухайд нь багшаас айж эмээлгүйгээр
мэдэгдэж сурах нь зургаан настнуудын зайлшгүй хэрэгцээ юм. Ангийн дэг зохиох
үедээ багш сурагчидтайгаа чөлөөтэй ярилцаж, яаралтай бие засах, дотор эвгүйрхэх
гэх мэт үед бусдын анхаарлыг татаж, өөрийгөө эвгүй байдалд оруулахаас сэргийлж, дохионы
карт ашиглах эсвэл багшийн чихэнд хэлэх зэргээр хэрхэн шийдвэрлэх талаар ангидаа
тохиролцоно.
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Хосыг нь олоорой: Багш багуудад хүүхдийн тоогоор зураг тараана. Багийн хүүхдийн тоо
тэгш байна. Хүүхэд бүр нэг зураг сугалан өөрийнхөө өмнө доош харуулан тавина. Багийн
сурагчдад байгаа зургууд нь хоёр хоёроор нийлж, ямар нэг зүйлийн зураг болохоор байна.
Энэ тохиолдолд “сургуулийн дотоод орчин дахь тэмдэг, тэмдэглэгээг таних, хэрэглэх” гэсэн
чадварын хүрээнд дараах зургуудыг сонголоо. Сурагч бүр өөрт оногдсон зургийг ажиглана.
Дараа нь багшийн командаар сурагч бүр бүх зургийг нэг удаа харахаар тойруулж дамжуулна.
Ингэхдээ өөрт байгаа зурагт тохирохыг хайж олно. Бүх зураг бүтэн тойрч, өөрийнхөө зургийг
ирэхэд дамжуулахаа зогсоож, зургийг дээш харуулан, бусдадаа харагдахаар тавина. Сурагчид
өөрийнх нь зурагт тохирох зураг хэнд байгааг суудлаасаа харж, тохирох зурагтай сурагч руу
нүдээрээ дохио өгч, зургаа харуулна. Харилцан зөвшөөрөлцсөн бол эрхий хуруугаа бие
бие рүүгээ гозойлгож, зургаа ширээний голд нийлүүлж тавина. Эцэст нь яагаад тэр зургийг
сонгосон шалтгаанаа тайлбарлан ярилцана. Зургуудын жишээ:
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- Бидний эргэн тойронд улаан өнгөтэй зүйл байна уу? Олоорой.
- Гурвалжин хэлбэртэй ямар нэгэн зүйл байна уу?
- Цагаан өнгөтэй, дөрвөлжин хэлбэртэй зүйл байна уу?
- Хоёр /гурван/ ижил зүйл байна уу?
- Биднээс намхан зүйл юу байна вэ?
- Бидэнд харагдаж байгаа хамгийн өндөр зүйл нь юу байна вэ? гэх мэт асуултаар
ярилцлагыг чиглүүлнэ.

Бүгдийг хийгээрэй: Дараах ажлууд нь гарын жижиг булчин хөгжүүлэх зорилготой
бөгөөд Сурагчдыг 5-6 хүүхэд бүхий баг болгон, өртөөчилсөн байдлаар хүүхэд бүр дараах
даалгавруудыг хийсэн байхаар төлөвлөнө. Үүнд:
1. Шүр хэлхэнэ. Том амсартай саванд 10 ширхэг шүрийг нэг үзүүрийг нь зангидаж бэхэлсэн
20-30 см урттай утсанд сүвлэж хэлхэнэ.

Хувилбар 2. Сурагчдад дээрх байдлаар бусдаас асуулт асуух, хариулах боломж олгоно.
Мөн хичээлийн дараа аав ээж, ах эгчээсээ ийм асуулт асуугаарай гэвэл хичээл дээр асуулт
асууж чадаагүй сурагчид дуртайяа хийх болно.

2. 4-6 хэсэг хэсэг бүхий зургийг эвлүүлэх

Тэр хэн бэ? Сурагчид тоглоомын дүрмийг чанд биелүүлэхийн тулд хамтран тоглогчийн
үйлдлийг анхааралтай хянаж, мөн өөрийнхөө алдаа оноог мэдэрч байдаг. Түүнчлэн тоглох
явцад бэрхшээлийг даван туулах, анхаарлаа төвлөрүүлэх, сэтгэх үйлийг шаардсан байх нь
тэдний бие хүн төлөвшихөд ихээхэн үүрэгтэй тул иймэрхүү байдлаар хөгжөөнт тоглоом
тоглуулж байх нь зүйтэй.

5. Шүдэнзний модоор дүрс бүтээх

Ангиараа тойрч зогсоно. Багш тоглоомын дүрмийг танилцуулна. Хэн нэг хүүхдийн гадаад
төрх, өмссөн зүүсэн зүйлээс нэрлэж, бусад нь хэн болохыг нь таах тул хүүхэд бүр дотроо
хоёр хүүхэд сонгож, бусдад юу гэж хэлж таалгахаа бодох хугацаа өгнө. Багш жишээ болгон
нэгэн сурагч хэн болохыг таалгах ба зөв таасан сурагч цааш үргэлжлүүлэх эрхтэй болно.
- Улаан зангиатай, хар гуталтай, тэр хэн бэ?
- Ногоон зүүлттэй, цагаан тиркотой, тэр хэн бэ?
- Эмэгтэй, дандаа эмээгээрээ хүргүүлж ирдэг, тэр хэн бэ?
- Буржгар үстэй, том нүдтэй, тэр хэн бэ?
Дүрсийг таниарай: Баг дотроо ээлжилж ажиллана. Багийн гишүүд цаасан дээр зурсан
гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрсийг нэг нэгэндээ харуулж, тэдгээрээс аль нэг дүрсийг
нэрлэж олуулна. Зөв олсон бол тэр дүрсээ уутан дотроос гараараа тэмтэрч олно. Эсвэл нүдээ
аньж байгаад тавиур дээрх дүрсүүдээс гараар тэмтэрч олно. Эцэст нь дүрсийг сонгох болсон
шалтгаанаа тайлбарлана. Бусад нь ямар байсан учраас сонгоогүй тухайгаа мөн ярина.
Багш эцэг эхчүүдийн тусламжтайгаар өнгийн цаасыг дараах байдлаар
урт богиноор бэлтгэсэн байна. Тэдгээрийн 80 орчим хувь оролцсон
байхаар зураг дээрхийн адилаар хэд хэдэн хувилбараар бэлтгэсэн
байна. Сурагчид тэдгээрээс сонгон өнгийн цаасан хэрчмэлүүдийг
ашиглан ижил хэмжээ бүхий хавтгай дээр уг хувилбарыг дуурайлган
хийнэ. Энэ нь гарын жижиг булчин хөгжүүлэх, анхаарал төвлөрүүлэхээс
гадна тоо ширхэг, өнгө, хэлбэр дүрс, урт богино, олон цөөн, байрлал,
дээр доор, баруун зүүнийг ойлгоход ихээхэн ач холбогдолтой. Тиймээс цаг их зарцуулна
гэж хойш тавилгүй, өөрсдөөр нь оролдуулж, аливаад тэвчээртэй хандах, эхэлснээ дуусгах,
өөрийгөө хянах зэрэг чадварыг нь хөгжүүлээрэй.
Бичиж сургахын өмнө багшийн анхаарах зүйл: 6 настай хүүхдийн
гарын жижиг булчин хөгжөөгүй байдаг тул бичихдээ үзгээ хэт чанга
барьж, амьсгалаа түгжсэнээр тархи хүчилтөрөгчөөр дутагдаж, эрүүл
мэндээр хохирч байдаг. Ингэснээр сургуульд сурах нь тэдэнд
ядаргаатай мэт санагдаж, сурахад дургүй болоход хүрнэ. Тиймээс
сурагчдад зурлага зуруулах даалгавар өгөхөөс өмнө будах болон
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гарын жижиг булчин хөгжүүлэх өөр олон төрлийн сонирхолтой даалгавар өгч байх нь зүйтэй.
Ялангуяа эхний долоо хоногийн хувьд доор санал болгож буй дасгалуудыг ангид болон гэрт
давтан хийлгэж байвал сурагчдад бичиж сурахад ихээхэн дэмжлэг болно. Жишээ нь: асгарсан
шүдэнзийг уралдаж түүх, шүдэнзээр ямар нэгэн зүйл өрж бүтээж тоглох, шагай няслах, шүр
хэлхэх, үдээсээ сүвлэх, гутлаа үдэх, хэцэнд хавчаар хавчих, савхаар будаа зөөх, гэртээ хоол
идэхдээ савх ашиглах гэх мэт
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Уралдаж олоорой:
Хувилбар 1. Сургуулийн гадна орчинд гарч, эргэн тойронд байгаа зүйлсийг ажиглуулан,
тэдгээрийн өнгө, дүрс, өндөр, нам зэргийг сурагчдаар ажиглуулна. Хэсэг хугацааны дараа
багш:

3. Товч товчлох эсвэл гутлын үдээс үдэх
4. Баримлын шавраар дуртай зүйлээ хийх
6. Зураасын дагуу хайчлах зэргээр гарын жижиг булчинг хөгжүүлэх олон үйл хийлгэж болно.

“Тоглоомын ертөнцөөр” бүлгийн хүрээнд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн загвар
(II долоо хоног)
Сэдэв

Чадвар/ үйл ажиллагаа

Тоглоом

Эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, тоолох, харьцуулах, ангилах, зүй тогтлыг олох,
тайлбарлах:
“Тоглоомоо өрөөрэй”, “Тоглоомоо ангилаарай”, “Ялгаатай зүйлийголоорой”,
“Харьцуулан яриарай”тоглоом, үйл ажиллагаанаас сонгон ажиллах.
Эвлүүлдэг тоглоом тоглох, багаар ажиллах, “Лего” тоглоомыг зааврын дагуу тоглох
Зураг ажиглах, ойлгох, зургийн үйл явдлыг ярих “Эвлүүлээрэй” дасгал ажиллах

Эвлүүлдэг
тоглоом

Зураг будах, зохиомжлох, “Будаж чимэглээрэй” үйл ажиллагаа
“Зүй тогтлыг олох” тоглоом тоглох
Бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо илэрхийлэх:
“Хошин бодлого” бодох, учрыг ярилцах
Багшийн заавар, бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо
илэрхийлэх: “Тата тунгаа” үгэн тоглоом тоглох

Үгэн
тоглоом

Хуруун
хүүхэлдэй

Танил сэдвийн хүрээнд энгийн асуулт тавих, асуултад хариулах:
“Асуулт хариулт” үгийн баялаг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа
Зүй тогтлыг олох: “Аль нь вэ?”дасгал ажиллах
Бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо илэрхийлэх:
“Зөв үү? Буруу юу?” тоглоом тоглох
Зааврын дагуу дасгал, хөдөлгөөн хийх “Бороо орлоо” шүлгийг тохирох хөдөлгөөн
хийж унших, гэрийн даалгаварт цээжлэх
Дүрс зурах, хайчлах, зохиомжлон наах: “Дүрс эвлүүлээрэй” дасгал ажиллах
Мэндлэх, хүндлэх, туслах, талархах, зөвшөөрөл авах, уучлал хүсэх үг хэллэг хэлж,
хэрэглэх: “Хуруун хүүхэлдэй”, “Юу гэж хэлсэн бэ?” тоглоом тоглох
Зааврын дагуу дасгал, хөдөлгөөн хийх, бүжиглэх: “Алдалгүй хийгээрэй” тоглоом тоглох
Зүй тогтлыг олох: “Хайчилж наагаарай” дасгал ажиллах
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Гар
зүгшрүүлэх
зурлага

Дасгал ажлын дэвтэр дэх гар зүгшрүүлэх дасгалыг ажиллахын зэрэгцээ Зөвлөмжийн
хавсралт дахь гар зүгшрүүлэх дасгалаас сонгон хэрэглэж болно”
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Зурагт
тоглоом

Багшийн заавар, бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо
илэрхийлэх, багаар ажиллах: “Жишиж хэлээрэй” дасгал ажиллах
Багшийн заавар, бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо
илэрхийлэх, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх: “Таагаарай” тоглоом тоглох
Эд юмсыг ажиглах, тогтоох, ойлгосноо илэрхийлэх: “Дүрсэн чээж бичиг” дасгал
ажиллах

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
(2) ХОЁРДУГААР 7 ХОНОГТ ХИЙХ ТОГЛООМ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР:

СЭДЭВ: ТОГЛООМ
Зорилго: Эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, тоолох, харьцуулах, ангилах, зүй тогтлыг олох,
тайлбарлах
Энэ долоо хоногт тоглоомыг хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглаж, түүгээр дамжуулан дээрх
чадваруудыг эзэмшүүлэхэд голлон анхаарна.
Тоглоомын зургуудаас сонголт хийлгэн, олон хувилбартайгаар
ажиллуулж болно. Дуртай тоглоомоо сонгох, өөрт байгаа
тоглоомд харгалзах дугуйг будах, хамгийн дуртай тоглоомоо
сонгон ярих гэх мэтээр зургийг хэрхэн ашиглах нь багш танд
нээлттэй гэдгийг ямагт санаарай.
Зургийн дагуу ажиллаж, өөр өөрсдийн авчирсан тоглоомуудыг
нийлүүлэн, өндрөөс нам руу, намхнаас өндөр лүү, чихмэл
болон хатуу, охидын болон хөвгүүдийн тоглоом гэх мэтээр
ангилуулж, тайлбарлуулна.
Дүрсийг будуулахдаа 22-р хуудаст дурдсаны дагуу будах
чиглэлийг сануулах ба дүрсийг байрлуулсан зүй тогтол,
өнгө, өндөр нам, хэлбэр дүрс, том жижиг, тоо ширхэг, олон
цөөний талаар ярилцана.
Багш зургийн сангаас хүүхдэд танил, бодит хэмжээгээрээ эрс
ялгаатай амьтан, юмсын зургийг сонгон авч, тэдгэээрийн
хэмжээг хооронд нь харьцуулан яриулна. Тэдгээрийн
том жижгийг гарын доорх материал ашиглан гурван өөр
хэмжээтэй хэрчмэл өнгийн цаас, дүрс зэргээр тэмдэглүүлнэ.
Жишээлбэл: Багш, сурагчдын нүдийг нь аниулж байгаад том,
дунд зэрэг, жижиг биетэй гурван амьтны нэрийг хэлээд, эдгээр амьтдын биеийн хэмжээг
төсөөлөөд, харьцуулж бодох хугацаа өгнө. Багшийн командаар сурагчид нүдээ нээж, багш
амьтдыг нэрлэхэд сурагчид тэдгээрийн хэмжээнд тохирох хэмжээтэй цаасыг өргөнө.
Зүй тогтлыг ажиглуулж, хавсралт хуудасны машинтай
стикерээс авч тохирох нүдэнд наана. Ингэхдээ зурагт хэдэн
янзын зүйл байгааг нэрлүүлэх, тус бүр хэд байгааг тоолуулах,
мөр баганад тус бүр хэд байгаа, юу дутуу байгаа зэргээр
харилцан ярилцаж, өөрсдөөр нь гүйцээлгэн наалгана.
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Тоглоомоо өрөөрэй:
Хувилбар 1. Сурагчдыг багаар ажиллуулна. Сурагчид ширээн дээрээ авчирсан
тоглоомуудаа гаргаж тавина. Тоглоомуудыг нэрлэх, тоолох, ажиглах, харьцуулах, ангилах
үйлийг хийлгэнэ. Ширээгээ хоёр тавиуртай шүүгээ гэж төсөөлөөд тоглоомоо хоёр хэсэг
болгон байрлуулах даалгавар өгнө. Дараа нь сурагчдад бусад багийнхан тоглоомоо яаж
байрлуулсныг харах боломж олгоно. Эцэст нь өөрсдийн тоглоомын байрлалыг өөрчлөх,
засаж сайжруулах зүйл байгаа эсэх, яаж байрлуулбал илүү дээр байх тухай ярилцах боломж
өгнө. Жишээлбэл: Гурван хүүхэлдэйг нэг дор тавья. Ингэхдээ ямар дарааллаар байрлуулсан
нь дээр вэ? Томоос нь эхлээд жижиг рүү нь эсвэл жижгээс нь эхлээд том руу өрье. Дараа
нь шоонуудаа байрлуулъя. Шоонуудаа яаж өрвөл зай бага эзэлж бас гоё харагдах вэ? Доод
тавиурт эхлээд машинуудыг дэс дарааллаар нь өрөөд, араас нь роботуудаа өндөр намаар
нь жагсаая гэх мэтээр ярилцаж, байрлуулна. Энэхүү дасгалын дараа “Магтуулах сайхан”
“Тоглоомоо хураая” гэх мэт тоглоомын тухай дууг хамтран дуулж болох юм.
Хувилбар 2. Багш сурагч, эцэг эхчүүд хамтраад, зурагтай хуучин ном сэтгүүл, буддаг
ном, интернэт зэрэг нөөц бололцоогоо ашиглан ангидаа зургийн сантай болсон байх нь маш
чухал. Багш зургийн сангаа ашиглан, тоглоомын зурагтай хуудсыг хувилж багуудад өгнө.
Сурагч бүр нэгээс хоёр тоглоом хайчилж авна. /гарын жижиг булчин хөгжүүлэх зорилготой/
Багш бичгийн цаасыг уртынх нь дагуу хоёр хэсэгт хуваан шугамдаж, дээд доод хэсэг бүхий
тоглоомын тавиур гэж баг бүрт өгнө. Ингээд баг дотроо ярилцаад, хайчилсан тоглоомуудаа
тавиурт цэгцтэй байрлуулж наана.
Хувилбар 3. Багш тоглоомын зурагтай хуудсыг дахин хувилж, тоглоомын тоог нь нэмж
багуудад өгнө. Багууд хайчилсан зургуудаа багшийн чиглүүлэгтэйгээр тоглоомын тавиуртаа
дэс дараа, тоо ширхэг, том жижиг, дээр доор, баруун зүүн гэх мэтээр ярилцаж байрлуулна.
Эхнээс нь хаана яаж байрлуулснаа хянаж ярилцана. Өмнөх бүтээлдээ алдсан алдаагаа
давтахгүй байхыг сануулна. Эцэст нь нааж, хананд байрлуулж, харьцуулж ярина.
Ангилаарай:
Хувилбар 1. Сурагчдыг багаар ажиллуулна. Багуудын ширээн дээр сурагч бүр нэг
тоглоом, нэг хичээлийн хэрэгсэл тавина. Багш мөн хоёр хайрцаг тавьсан байна. Багуудад
ширээн дээрээ байгаа зүйлсийг хоёр хайрцагт ангилж хийх даалгавар өгнө. Хэрхэн ангилж
болохыг баг дотроо хэлэлцээд, багшийн командаар ангилж эхэлнэ. Бүх баг зөв хийсэн бол
тайлбарлуулах шаардлагагүй. Харин зарим баг буруу хийсэн байвал тайлбарлуулж өөрсдөөр
нь алдааг нь олуулж засуулна.
Хувилбар 2. Дээрх юмсыг өнгөөр нь, хийгдсэн материалаар нь, зориулалтаар нь,
хэмжээгээр нь гэх мэтээр ангилуулж болно.
Жич: Сурагчдад тоглоом өгч явуулахдаа ариун цэврийн шаардлагыг хангах талаар багш
эцэг эхэд урьдчилан анхааруулна. Мөн гаргасан тоглоом, хичээлийн хэрэгслийг дараа нь
андуурч булаацалдуулахгүй байлгах үүднээс ялгаатай зүйлс гаргахыг урьдчилан сануулна. /
доорх үгсийг зураг болгох/
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ЦАВУУ
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Хавсралтын 31 дүгээр хуудасны зургийг зураасын дагуу
хайчлан авчирч, эхний байдалд буцаан оруулсан
байхаар эвлүүлэн наана. Зургийг хайчлахын өмнө
үйл явдлын талаар ярилцвал дараа нь эвлүүлэхэд
сурагчдад дөхөмтэй. Хайчилсны дараа зураг хэдэн
хэсэг болсон, ямар дүрсүүд байгаа, дүрс тус бүр хэдэн
ширхэг байгаа талаар ярилцана. Зургийг зөв эвлэсэн
эсэхийг сайтар нягталсны дараа наахыг сануулна.
Дүрсийг будуулахдаа 22-р хуудаст дурдсаны дагуу
будах чиглэлийг сануулах ба дүрсийг байрлуулсан зүй
тогтол, өнгө, өндөр нам, хэлбэр дүрс, том жижиг, тоо
ширхэг, олон цөөний талаар ярилцана.

Ялгаатай зүйлийг олоорой: Багш энэ дасгалыг ажиллуулахад сурагчдын авчирсан тоглоом
уудыг бодитоор ашиглана. Мөн дараа өөрсдөөр нь иймэрхүү байдлаар зохиолгоно. Доорх
хүснэгтийн хувьд гурван чихмэл тоглоом, нэг нь бодит бамбаруушны зураг байгаа болно.

Навч ашиглан бүтээл хийлгэнэ. Ингэхдээ сурагч өөрийн
авч ирсэн навчны тоо, хэмжээнд тохируулан зурагт
өгөгдсөн зүйлсээс сонгон дуурайж хийх нэг хувилбар,
дараа нь өөрөө сэдэж хийх бас нэг хувилбар буюу
хоёр янзын навчин наамал хийх даалгавар өгнө.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Бүтээгээрэй.

Харьцуулан яриарай:
Хувилбар 1. Анги дахь тоглоом, юмсаас цөөн тоотойг багуудад өгнө. Багууд тэдгээрийг
төрөлжүүлэн ангилж, багийн гишүүн бүр нэг нэг тоглоом сонгож, дараах байдлаар харьцуулан
ярина.
өндөр, нам
- аас

том, жижиг
урт, богино

Хувилбар 2. Дараах байдлаар анги доторхоо ажиглан өөрсдөөр нь зохиолгож болно.
Ангийн цэцэг

ангийн цонхноос

Хөвгүүд

Охидоос

Өнгийн харандаа

балын харандаанаас

- аас

олон
цөөн

СЭДЭВ: ЭВЛҮҮЛДЭГ ТОГЛООМ
Зорилго: Эвлүүлдэг тоглоом тоглох, зохиомжлон наах, бүтээх
Багаар ажиллана. Сурагч бүрт
ижил өнгө, ижил хэлбэртэй 4-5
ширхэг лего тоглоом байна.
Багшид ч мөн адил байна. Багш
тэдгээрийг
дурын
байдлаар
холбон, өргөж сурагчдад тодорхой хугацаанд ажиглуулна. Ингэхдээ багшийн хийснийг маш
анхааралтай ажиглаад, хугацаа эхлэхэд дуурайж хийгээд, хугацаа дуусахад багийн гишүүд
хоорондоо хэлэлцэж, аль нь зөв болохыг ярилцаад, зөв гэж үзсэнээ багшийн дохиогоор
өргөх даалгавар өгнө. Мөн гарын доорх материал болох ундааны бөглөө байрлуулах,
цаасан дээр өнгийн цаасаар дүрс наах зэргээр ашиглан багш дээрхийн адилаар ажиллуулна.
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Өгсөн дүрсүүдийг ашиглан аль баг загаснаас өөр олон зүйл бүтээх вэ? гэх мэт даалгавар
өгч болно. Хэн нэг нь гол үүрэг гүйцэтгэж олон шинэ зүйл бүтээж байхад нэг нь түүнд тусалж,
нөгөө нь цавуугаа түрхэх мэтчилэн хүн бүр оролцож хамтарч байх нь чухал. Ийм байдлаар
хүүхэд хүүхдээсээ ихийг суралцаж, хөгжиж байдаг.
Эвлүүлээрэй: Багш зургийн сан болон хуучин сэтгүүл /боломжтой бол БСШУЯ-ны
цахим хуудаснаас сурах бичиг гэсэн хэсэг рүү орж сурах бичгийн зургаас хуулах/ ашиглан
өгүүлэмж, үйл явдал бүхий зураг олж хувилан, түүнийгээ 4-8 тэнцүү хэсэгт хуваан багуудад
эвлүүлэх даалгавар өгч болох юм. Мөн эвлүүлсний дараа зураг дээрх үйл явдлыг яриулна.
Зураг нь цуврал зураг байж, нэг бүтэн үлгэр, үйл явдал бүтэж болох юм.
Будаж чимэглээрэй: Хүүхэд бүрт хүүхэлдэйг хүрээлж зурсан будаггүй зураг өгнө. Хүүхэд
өөрөө бодож, будаж чимэглэнэ. Бүтээлээ ангийн хананд байрлуулна. Сурагчид алжаал
тайлангаа ангид чөлөөтэй явж, бусад сурагчдын бүтээлтэй танилцана. Ингэснээр сурагчдад
өөрийгөө үнэлж, бусдаасаа суралцах боломж олгоно.
Зүй тогтлыг олоорой: Зургийн дарааллыг сайн ажиглаад, хоосон нүдэнд байх зүйлийг
олж, хайчлан наагаарай.

35

?
Хошин бодлого 1: Нэг айлын 3 хүү бүгд нэг эгчтэй . Энэ айл хэдэн хүүхэдтэй вэ?
Сурагчдаас хариултуудыг сонссоны дараа зургийг ажиглуулна. Аль зураг зөв болох
талаар ярилцана. Дараа нь дахин хариултыг сонсоно.

Зорилго: Танил сэдвийн хүрээнд энгийн асуулт тавих, асуултад хариулах

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

?

СЭДЭВ: ҮГЭН ТОГЛООМ

Үгийн утгыг ойлгох, бусдын яриаг сонсоод
ойлгох, өөрийнхөө санаа бодлыг чөлөөтэй
илэрхийлэх зэрэг чадварыг хөгжүүлэхийн
бэлтгэл болгож үгэн тоглоомуудаар
тоглуулж болох юм. Сурагчдын үг яриаг
хөгжүүлэхэд заавал уншиж өгсөн зүйлийн
талаар ярихдаа биш, өөрсдийнхөө хийсэн
зүйлийг
тайлбар
лах,
асуулт
тавих,
асуултад хариулах, бусдын яриаг сонсох,
эцэст нь юу гэж бодож байгаагаа хэлэх гэх
мэт чадваруудыг алхам тутамд нь сургаж байх хэрэгтэй.
Багш өөрийн зургийн сангаас хялбар зурагнууд гарган ширээн
дээр доош харуулан тавьсан байна. Арван сурагч самбарын өмнө
эгнэн зогсоно. Эхний сурагч нэг зураг сугалан авч, түүнийг өөр
үгээр илэрхийлж, дараагийнхаа сурагчаар таалгахыг оролдоно.
Таасан сурагч хамгийн ард очиж зогсоно. Хоёр дахь удаагаа
таагаагүй сурагч сууна. Авсан зургаа гурван сурагчаар дарааллан
таалгаж чадаагүй бол мөн сууна. Жишээ нь: “Нар”-ны зураг сугалсан хүүхэд тэнгэрт байдаг,
шар өнгөтэй гэх мэтээр таалгана.

Хошин бодлого 2: 3 алимыг 2 хүүхэд хэрхэн тэнцүү хувааж авах вэ?
Сурагчдаас хариултуудыг сонссоны дараа зургийг ажиглуулна. Дахин хариултыг сонсоно.

Сурагчид эдгээр зураг тус бүрт холбогдох үгсийг хэлнэ. Үүнийг сайн ойлгуулахын тулд
багш өмнө ашигласан нарны зургаар жишээ болгон тайлбарлана. Жишээ нь: нар – халуун,
дулаан, зун, шар, том, цацраг, өглөө, өдөр, тэнгэр гэх мэт нартай холбоотой ямар ч үгийг
хэлж болохыг тайлбарлаж өгнө. Ингээд сурагчдад бодох хугацаа өгнө. Шаардлагатай бол
багш дөхүүлэх асуулт тавина.
Жич: мод – навч, мөчир, иш, үндэс, түлээ, ургамал, ой, хөдөө гэх мэт
Үнээ – сүү, тугал, үхэр, мах, өрөм, ааруул, өвс, хашаа, хөдөө, малчин гэх мэт
гэр – хаалга, унь, хана, тооно, багана,
Сурагчдаар дүрсүүдийг ажиглуулна. Нийт хэдэн том гурвалжин
байна вэ? Гурвалжин бүр дотроо хэдэн өөр өнгийн жижиг
гурвалжингаас бүтсэн байна вэ? Жижиг гурвалжингууд нь ижил
өнгөтэй гурвалжин байна уу? Ижил өнгийн оройтой гурвалжин
байна уу? Хэд байна вэ? Жижиг гурвалжингууд тус бүр хэд
байна вэ? Жишээ нь: Шар өнгөтэй жижиг гурвалжин хэд байна
вэ? гэх мэтчилэн ярилцсаны дараа доорх гурвалжингуудыг дээрхийн адил өнгөтэй байхаар
гүйцээж будуулна. Энэ даалгавар нь зарим сурагчдад хүнддэж болох тул хүүхэд бүр зөв
хийх албагүй юм. Ялгаатай байдлын үүднээс авч үзвэл чадвар сул, хоцрогдолтой байгаа
сурагчдын хувьд эдгээр дүрсийг харьцуулах, тоолох, дөрвөн өнгөөр будах зэргээр бага ч
болов өөрийнхөө хэмжээнд ахиж байх нь чухал.
Асуулт хариултын тэмцээн
Хувилбар 1. Сурагч бүр хэн нэгнээс асуух дурын нэг асуулт
?
бодох хугацаа өгнө. Эхний ээлж болох ангийн сурагчдын
тал нь самбарын урд хоёр эгнээ болон өөд өөдөөсөө харан
зогсоно. Бусад нь ширээндээ ажиглагчаар үлдэнэ. Эхний сурагч
нөгөө талын сурагчаас асуулт асууна. Сурагчид бодох хугацаа
өгнө. Сурагч асуултад боломжиит хариултыг өгвөл эсрэг талын
дараагийн хүүхдэд асуултаа тавина. Харин буруу хариулбал
сууна. Ингээд эсрэг талын дараагийн сурагч үргэлжлүүлнэ.
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Зургийг ажиглуулан, зөв, бурууг ярилцан засуулж будуулна. Мөн
дараах байдлаар өөрсдөөр нь зөв, буруу өгүүлбэр зохиолгож,
бусдаар нь дүгнүүлж, буруу бол засуулна.
Харуулах зураг

Багшийн хэлэх өгүүлбэр
Эрвээхий гурван далавчтай.

Сурагчдын хариулт
Буруу. Эрвээхий дөрвөн далавчтай.

Эрвээхий дөрвөн далавчтай.

Зөв.

Ганц нэгээрээ газарт уналаа-зүүн гарын алган дээр долоовор хуруугаараа цохино.
Усан дуслууд улам нэмэгдэж
БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

Хувилбар 2. Сурагчдын асуулт асуух, асуултад хариулах чадвар
сайжрахад “Яах вэ?“ гэсэн асуултаар сольж болно. Жишээлбэл: Дүү
чинь уйлбал чи яах вэ? Хичээл тарахад бороо орж байвал чи яах
вэ? Гэрээс чинь хүн ирэхгүй байвал чи яах вэ? гэх мэт Эдгээр дасгал
даалгавруудыг ажиллуулснаар сурагчдын сэтгэн бодох чадвар,
хурд, үгийн баялгийг нэмэгдүүлэхээс гадна анхааралтай сонсох,
шийдвэр гаргах, бүтээлчээр сэтгэх, бусдыг хүндлэх, дүрэм журмыг
дагах зэрэг чадварыг хөгжүүлнэ.

Ургамал ногоо ч сэргэн баяслаа-дунд хурууг нэмж оролцуулан, дараа нь дээрх үгээ
давтан хэлээд, ядам, чигчий хурууг оролцуулж, алган дээрээ цохино.
Гэнэт бороо улам ширүүслээ
Гэрээс ээж минь намайг дуудлаа-хоёр гараараа өвдгөө хурдан хурдан цохино.
Ширүүн бороо намдлаа
Бараан үүл ч нүүлээ-зүүн гарын алгыг дөрвөн хуруугаараа дараа нь гурав, хоёр, нэг гэсэн
дарааллаар цөөрүүлэн цохиход бороо намдаж байгаа мэт сонсогдоно.
Аль нь вэ? Зургаан настнуудын анхаарлын шилжилт удаан байдаг бөгөөд хөдөлгөөнтэй
чөлөөтэй, нийтээр хийсэн үйл ажиллагаанаас чимээгүй, ганцаарчилсан үйд ажиллагаанд
шилжихэд багш сурагчдын анхаарлыг татах зорилгоор дараах дасгалыг ангид байх гарын
доорх материал, тоглоом болон зураг ашиглан хийлгэж болох юм.
Тоглоомуудын дарааллыг ажиглаарай.

Хувилбар 5.
Харуулах зураг

Сурагчдын хариулт

Харуулах зураг

Сурагчдын хариулт
Буруу. Заан урт хошуутай
байдаг. Зааны сүүл газар
хүрдэггүй.

Буруу. Ширээнд нэг
хөл дутуу байна.

Аль нь дээрхтэй адил дараалалтай байна вэ? Тэмдэглээрэй.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Зөв үү? Буруу юу?:
Хувилбар 1. Багш өмнө үзсэнийг үнэлэх мөн давтах зорилгоор нэг өгүүлбэр хэлнэ.
Сурагчид өгүүлбэр зөв бол баруун гараа, буруу бол зүүн гараа өргөнө. Дараа нь яагаад зөв
эсвэл буруу гэсэн талаар ярилцана.
Хувилбар 2. Дараа нь багш хоёр өгүүлбэр хэлнэ. Энэ хоёр өгүүлбэр нь хоёулаа зөв,
нэг нь зөв, эсвэл бүр хоёулаа буруу өгүүлбэр байна. Багш эхлээд хоёр өгүүлбэрээ хэлнэ.
Сурагчид анхааралтай сонсоно. Багшийн дохиогоор хоёулаа зөв бол хоёр гараа өргөнө,
хоёулаа буруу бол хоёр гараа буулгана, эхний өгүүлбэр зөв бол зүүн гараа өргөөд баруун
гараа буулгана, хоёр дахь өгүүлбэр зөв бол баруун гараа өргөөд, зүүн гараа буулгана гэх
мэт байж болох юм. Эсвэл сурагчидтайгаа яриад шийдэж болно.
Хувилбар 3. Багш гурван өгүүлбэр хэлнэ. Сурагчид анхааралтай сууж, өгүүлбэрүүдийг
сонсоод багшийн дохиогоор буруу өгүүлбэрийн дугаарыг хуруугаараа үзүүлнэ.
Жишээ нь:

а) 1. Нар гарав.

2. Сүү давхив.		

3. Хүү сэрэв.

б) 1. Ус урсав.

2. Цэцэг ургав.

3. Жимс цангав.

Мөн хоёр буруу, нэг зөв өгүүлбэрийг олох болгон өөрчилж болно. Хэлэх өгүүлбэрээ
үзсэн сэдэвтэйгээ холбож сонгох нь илүү үр дүнтэй.
Жишээ нь: а) 1.Алим улаан өнгөтэй.
б) 1.Үзэм бол жимс.

2.Лийр хөх өнгөтэй.

3.Тарвас ногоон өнгөтэй.

2.Лууван бол хүнсний ногоо.

3.Сармис бол чихэр.

СЭДЭВ: ХУРУУН ХҮҮХЭЛДЭЙ
Зорилго: Мэндлэх, хүндлэх, туслах, талархах, зөвшөөрөл авах, уучлал хүсэх үг хэллэг хэрэглэж
сурах
Хавсралтаас өнхрүүштэй стикерийн зургуудыг
хуулан авч, байшингийн эргэн тойронд зохиомжлон
наана. Ингэхийн тулд хавсралт дахь зургуудыг сайн
ажиглуулна. Юу юу хэд хэдэн ширхэг байгааг асууж
ярилцана. Тэдгээрийг хаана хэрхэн нааж болох
талаар бодох хугацаа өгнө. Наасны дараа бүтээлээ
харилцан солилцон үзэж харах боломж олгоно.
Хэрхэн сайжруулж болох талаар бодох хугацааг мөн
олгоно. Зарим нэг сурагчдаар хэрхэн сайжруулах
талаар бодсоныг нь тайлбарлуулна.

Хувилбар 4. Зургийг ажиглаад зөв, бурууг хэлэх байдлаар өөрчлөн ашиглаж болно. Жишээ
нь: өөрсдөөр нь зөв, буруу өгүүлбэр зохиолгож, бусдаар нь дүгнүүлж, буруу бол засуулна.
Бороо орлоо: /Шүлгийг гэрийн даалгаварт өгч цээжлүүлсэн байна/

Бараан үүлнээс бороо дусалж
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Дараа нь сурагчид хосоор ажиллах ба нэг нь хүүхдийн, нөгөө нь ахмад хүний зураг бүхий
хуруун хүүхэлдэй сонгож, харилцан мэндэлнэ.
Жишээ нь: - Хүүхэд: Сайн байна уу? эгч ээ. Ахмад настай хүн: Сайн сайн байна уу? гээд
гар барин мэндэлнэ.
Хоёроос дээш хуруундаа хуруун хүүхэлдэй өмссөн сурагчидтай нэг хуруун хүүхэлдэйтэй
хүүхэд мэндэлнэ. Олон хүнтэй мэндлэхэд: - Сайн байцгаана уу? гэж хэлдэг талаар мөн ярилцана.
Дүрийн тоглолтоор мэндчилгээний үгийг хэлж, бататгах: багш-сурагч, хоёр найз, аав-охин,
сурагчид-жижүүр, үйлчлэгч нар-сурагчид гэх мэт.

Хайчилж наагаад дутууг гүйцээгээрэй:
Дасгал
ажиллахын
өмнө
хажууд
байгаа
дөрвөн
жимсийг сурагчдаар хайч
луулна. Зураг хайчлахад цаг
их орно гэж орхих хэрэггүй.
Хайчлах үйл нь гарын жижиг
булчин хөгжүүлэх бас нэг
дасгал болно. Хайчлахад хоёр
гар зэрэг оролцдог тул ач
холбогдолтой.
Хайчилсан
жимсээ нэрлүүлж, түүний
өнгө, хэлбэр, амтны талаар
ярилцаж болно. Жимснүүдийг
хүснэгтийн
мөр,
баганын
хоосон нүдэнд тохируулан
наана.

Зургийг ажиглана. Зургийн үйл явдалд тохирсон харилцааны ямар үг хэллэгийг хэрэглэх
талаар ярилцана. /Зургийн тайлбар: 1. Мэндлэх, хүндлэх үг - Сайн байна уу? эсвэл зөвшөөрөл
авах - Орж болох уу 2. Баяртай 3. Уучлал хүсэх - Уучлаарай 4. Сайн байцгаана уу? эсвэл
Баяртай 5. Баярлаж талархах - Баярлалаа, Гялайлаа, 6. Зөвшөөрөл авах -..... -ийг зөвшөөрнө
үү эсвэл .......–ж болох уу? гэх мэт
Зургийг ажиглуулан багш дараах үлгэрийг сурагчдад
давтан уншиж өгнө. Ингээд хавсралт дахь 31 дүгээр
хуудасны хуруун хүүхэлдэйг хайчлан, сурагчид хосоор
дүрийн тоглолт хийнэ.
Араатны хаан арслан ойд ав хийж байгаад ихэд
ядарсан учир үүрэндээ ирээд унтаад өгчээ. Тэгтэл нэг
жижиг хулгана дээгүүр доогуур нь яваад унтуулсангүй
гэнэ. Арслан сэрээд хулганыг бариад авав. Уурандаа хулганыг базаж алахын даваан дээр
хулгана өршөөл эрэн гуйж гэнэ:
- Намайг битгий алаач. Магадгүй би дараа чамд тус болох ч юм билүү гэв.
Арслан хулганы үгийг сонсоод инээд нь хүрч:
- Чи ийм жижиг хулгана байж надад яаж тусалж чадах вэ дээ. Гэхдээ яахав чамайг амьд
үлдээе гэв.
Тэр явдлаас хойш нэг өдөр арслан анчдын тавьсан торонд орчихож гэнэ. Хэчнээн үсэрч
цовхроод хашгирсан ч торноос гарч чадсангүй. Харин тэгтэл нөгөө хулгана тэр хавиар явж
байгаад хөөрхий арсланг олж харав. Тэгээд шууд л торыг шүдээрээ хазсаар байгаад арсланг
торноос чөлөөлөв. Хулгана арсланд хандан:
- Чи намайг жижиг гэж голж байсан. Гэтэл би амийг чинь аварч чадлаа шүү дээ гэв.
Тэр цагаас хойш арслан хулгана хоёр анд нөхөд болжээ.
Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Хуруун хүүхэлдэй: Дээрхийн адилаар хүний нүүр /жаахан хүү, охин, эмээ өвөө, аав ээж гэх
мэт/ зурж хайчлан нааж, хуруун хүүхэлдэй бүтээнэ. Эсвэл багш хуруун хүүхэлдэйний нүүрийг
урьдчилан зуруулсан байна. Багш хоёр хүүхдийг саналаар нь гаргаж хуруун хүүхэлдэй өмсгөн
тоглуулна. Үүний өмнө багш хоёр гартаа ахмад настай болон хүүхдийн зураг бүхий хуруун
хүүхэлдэй хийж дараах харилцан яриаг дуу хоолойныхоо өнгийг сольж, жүжигчлэн тоглож
үзүүлнэ.
Нэгэн хоньчин хүү хургаа хариулж яваад, ноёнтой тааралдаж гэнэ.
Хүү: Та амархан сайн байна уу? Сайн явж байна уу? гэж мэхийн ёслоход /хуруугаа
бөхийлгөн/
Ноён: Амархан сайн явж байна. Чи сайн явж байна уу? гэж мэндчилэв.
Багш: Хэн нь эхлээд мэндэлсэн бэ? Яагаад хүү эхэлж мэндэлсэн бэ? гэх мэт асуултаар
дамжуулж, ахмад болон өөрөөс дээд албан тушаалтай хүнтэй түрүүлж мэндэлдэг гэдгийг
ойлгуулна.
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Алдалгүй хийгээрэй: Багш “миний(-х), малгай, гурвалжин гэсэн үгсийг дараах гурван
янзаар хэлэхэд сурагчид тохирох хөдөлгөөнөөр багшийн хэлснийг хийж үзүүлнэ.
Миний малгай гурвалжин
Миний гурвалжин малгай
Гурвалжин малгай минийх
Миний гэхэд баруун гараа энгэртээ тавина.
Малгай гэхэд баруун гараа толгой дээрээ тавина. Гурвалжин гэхэд хоёр гарын эрхий
хурууны үзүүрийг хооронд нь нийлүүлж гурвалжны суурийг, бусад хуруунуудын үзүүрийг
нийлүүлж гурвалжны хоёр талыг бүтээж харуулна. Багш дээрх командуудыг угсруулан хэлэхэд
сурагчид алдалгүй хийж үзүүлнэ. Гар зөрвөл сандалдаа сууна.

СЭДЭВ: ЗУРАГТ ТОГЛООМ
Зорилго: Зураг ажиглах, ойлгох, зургийн үйл явдлыг ярих, дараалалд оруулах

1

1

2

3

4
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Багш дээрх зургуудад тохирсон оньсого хэлнэ. Ингэхдээ
зураг өгөгдсөн дарааллыг баримтлахгүй. Харин сурагч
багшийн хэлж буй оньсогын хариултад тохирох зураг аль
болохыг бодож олно. Сурагчид 1-5 хүртэлх тооны
цифрүүдийг ашиглан оньсогын хариуд тохирох зургийн
дугаарыг багшийн командаар зэрэг өргөж болох юм.
Зараа

Нүд

Шагай

Гэр

Түнтгэр өвгөн
Түмэн жадтай

Тавихад тал дүүрнэ
Атгахад атга дүүрэхгүй

Эр хонгор биетэй
Эрхэм дөрвөн нэртэй

Хүнхэр заан
Хүнээр дүүрэн

Багш зургийг нэрлэн, түүнд тохирох өгүүлбэрүүдийг хэд хэдэн удаа давтан хэлж өгнө.
Өргөх зураг

Зурагт тохируулан хэлэх өгүүлбэр
Зөгий шоргоолжноос том харин шоргоолж зөгийнөөс жижиг.
/Шоргоолж зөгийнөөс жижиг харин зөгий шоргоолжноос том./
Ойн шоргоолж улаан алаг байдаг, харин талын шоргоолж тас
хар өнгөтэй байдаг. /Талын шоргоолж тас хар байдаг, харин
ойн шоргоолж улаан алаг өнгөтэй байдаг./
Шоргоолж олуулаа амьдардаг, харин цох цөөхүүлээ амьдардаг.
/Цох цөөхүүлээ амьдардаг харин шоргоолж олуулаа
амьдардаг./
Талын хар шоргоолж газар нүхлэн
үүрээ засдаг харин ойн алаг шоргоолж
наранд ээвэр газар навчны үртэс
овоолон үүрээ засдаг.

Зургийг сурагчдад харуулаад өгүүлбэрийг давтан хэлүүлнэ. Хамтдаа хэлнэ. Дараа нь баг
бүрт хар шоргоолж, алаг шоргоолж, цох, зөгий, нүхэн үүр, навчин үүрний зургуудыг өгч, хүн
бүр ээлжлэн, багшийн хэлснийг дуурайн хэлэх даалгавар өгнө. Багшийн хэлсэн өгүүлбэрийг үг
үсгийн зөрүүгүй хэлэх албагүй харин хоёр зургийг хараад харьцуулсан өгүүлбэрийг зөв хэлж
байх нь чухал. Эдгээр амьтдаа баримлын шавраар хийнэ.
Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Таагаарай: Хоёр ширээний сурагчид нийлж, дөрвүүл нэг баг болж ажиллана. Нэг хос нь
ажиглагч болно. Нөгөө хос нь нуруу нуруугаараа харж сууна. Багш баг бүрийн ширээн дээр
дөрвөн зураг доош харуулан тавьсан байна. Багшийн дохиогоор эхний сурагч зургаа авч,
ажиглагч хосод харуулсны дараа өөрийнхөө хосод зургийнхаа нэрийг хэлэхгүйгээр өөр үгээр
тайлбарлаж таалгана. Ажиглагч хос хариулт зөв буруу эсэхийг ажиглаж, тоглогчдод хэлнэ.
Сурагч зургийн нэрийг зөв таасан бол өөрийнхөө зургийг таалгана. Үүний тулд мөн л эхлээд
ажиглагч хосод харуулна. Дараа нь ажиглагч хос таагч хос болж, таасан хосууд ажиглагч
болж солигдоно. Эхний удаад багш сурагчид тоглоомын дүрмийг баримталж суртал цаггүй
тоглуулсны дараа цагтай болгож, дохио дуугармагц зургийг дараагийн хосод шилжүүлэх
мөн сурагчид тааж чадаагүй зураг дээр ажиллах өөрөөр хэлбэл юуны зургийг юу юу гэж
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тайлбарлахад таахгүй байсан, үүний оронд юу гэж хэлбэл тохиромжтой байсан зэргээр ярилцах
гэх мэтээр багш сурагчдынхаа чадварт тохируулан өөрчлөн хөгжүүлж болох юм. Энэхүү дасгал
нь сурагчдын үг яриа, хийсвэр сэтгэхүй, бусдыг сонсох чадваруудыг хөгжүүлэх мөн тоглоомын
дүрмийг баримталж сургах зорилготойгоос гадна хамгийн чухал нь сурагчдад багаар ажиллах
чадварт сургах зорилготой юм.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Зураг тус бүрийг сайтар ажиглуулан яриулна. Ингэхдээ тогтвортой хөгжлийн боловсролын
үүднээс цаг улирал, мод ургамал, хаана байж болох талаар, анх модгүй байхад ямар байсан,
мод сайхан ургасны дараа байдал ямар болсон байгаа зэргийг багш сурагчдаар яриулна.
Мөн бэлтгэл хөтөлбөрийн явцад сурагчдад эзэмшүүлбэл зохих чадвар болох хүрээлэн буй
орчин, байгалийн дуу чимээ сонсох, ялгах, дуурайх, дуулах гэсэн чадварын хүрээнд урсаж
буй байгалийн дуу чимээ болох шувуудын жиргээ, салхин дахь мод навчны шуугиан зэргийг
төсөөлүүлэх, техник хэрэгсэл, гар утас ашиглан сонсгох зэргээр багш хичээлээ төлөвлөх
нь зүйтэй. Эцэст нь зургийг үйл явдлын дарааллын дагуу дугаарлуулна. Ингэхдээ цифр
мэдэхгүй сурагчдыг цэгээр тэмдэглүүлж болно.

Дарааллаар нь байрлуулаарай: Тоо цифр үзэхэд бэлтгэл болгон аль эсвэл даалгавраа
бусдаас түрүүлээд хийчихсэн сурагчдын хувьд хэрэглэгдэхүүнийг дараах байдлаар бэлтгэн
сурагчдаар олон цөөнийг жишин харьцуулж ажиглаад ихээс нь бага руу, багаас нь их рүү
байрлуулах дасгал ажиллуулж болно. Ангийн сурагчдын түвшинд тохируулаад сурагчдаар
өөрсдөөр нь өнгийн цаасаар дугуй дүрс хайчлуулан, бичгийн цаасан дээр наалгах, эсгий
балаар цэглүүлэх зэргээр өөрсдөөр нь хэрэглэгдэхүүнийг хийлгэвэл илүү үр дүнтэй байх болно.

Гарын жижиг булчин хөгжүүлэх Бичиж сурахад бэлтгэл болгон гарын жижиг булчин
хөгжүүлэх болон будах дасгалуудыг хийлгэхийн зэрэгцээ бичих арга барилд сургах зарим нэг
техникүүдийг хялбар аргаар эзэмшүүлнэ. Бэлтгэл хөтөлбөрийн үед үндсэн зурлагыг зуруулахгүй
харин гар зүгшрүүлэх, гар нүдний баримжаа хөгжүүлэх зорилгоор шулуун, ташуу, тахир, дугуй
зурлагуудыг том хэмжээтэйгээр зурагжуулж, дүрсжүүлсэн хэлбэрийг дагуулан зурах дасгалууд
хийлгэнэ. Энгийнээс хүнд рүү буюу дээрээс доош чиглэсэн, баруунаас зүүн чиглэсэн шулуун
зурлагаар эхлэн зуруулна. Ингэхдээ зураас дагуулах мөн хэв дагуулан зуруулах зэргээр зурлагыг
дуурайн удаанаар зөөлөн даруулж, давтаж хийлгүүлж байх нь чухал. Бичихэд сургах ажлыг
доорх дарааллын дагуу хийж эхэлбэл хялбар, зугаатай байх болно.
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Зурлагыг цэгээр эсвэл хэвээр том хэмжээтэйгээр
дагуулан хэд хэдэн удаа зуруулна.
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Агаарт хэд давтан зуруулж, чиглэл хэлбэрийг нь таниулна. Мөн гэрт нь элсэн дээр болон
гурил, элсэн чихрэн самбар дээр зуруулах даалгавар өгч болох юм.

xx

Цаасан дээр бичүүлж эхлэхдээ зурлагыг том хэмжээтэйгээр бүдэг зурж, олон хувилан

өгч, түүнийг долоовор хуруугаар нь

бэлтгэж, дуурайлган давтан бичүүлнэ.
Ингэхдээ хэрэглэсэн цаасны ар, дууссан дэвтрийн хавтас, мөн эцэг эхийн туслалцааг
ашиглаж болох юм. Энэ мэт дарааллаар явбал тэдний гар болон нүдний баримжаа хөгжиж,
бичиж байгаа зүйлдээ өөрийн зүгээс хяналт тавьж, гарын хөдөлгөөн хийж сурдаг. Гараа
бүтнээр нь биш зөвхөн бугуйгаараа хөдөлгөн, аажуухан бичихийг анхааруулахаа мартуузай.
Эхлэн бичихэд балын харандаа нь зөөлөн байвал хүүхдээс өгөх даралт бага байх болно.
Хавсралт хуудсуудад өгөгдсөн гар зүгшрүүлэх дасгалуудыг сурагчдынхаа чадвар, ялгаатай
байдалд тохируулан хэрэглээрэй.
Ялгааг олоорой. Сурагчдаар зураг тус
бүрээс таван ялгааг олуулсны дараа
яриулна.
Ингэхдээ
сурагчдад
эзэмшүүлбэл зохих чадварууд болох
сургуулийн
орчин
дахь
тэмдэг,
тэмдэглэгээг таних, хэрэглэх, сургуулийн
дэгтэй танилцах, дагаж мөрдөх, зургийг
ажиглах, хайч, шугам, будаг, харандаа,
үзүүртэй зүйлсийг аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу хэрэглэх, осол, аюултай орчинд гэмтэж,
бэртэхээс сэргийлэх зэрэгт анхаарал хандуулан онцлон ярилцана.
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Бэлтгэл хөтөлбөрт тусгагдсан өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай харилцах, багаар ажиллах,
бусдад талархах, туслах, бусдыг хүндлэх, бусадтай эв нэгдэлтэй, хүлээцтэй байхад суралцах
чадваруудыг эзэмшүүлэхдээ бие биеэ хүндлэх, эвтэй байснаар амжилтад хүрдэг болохыг
харуулсан “ Эвтэй дөрвөн амьтан” үлгэрийн сэдвийг сонгож, түүний хүрээнд дасгал даалгаврыг
боловсруулан, хичээл сургалтдаа ашиглах жишээг танилцуулж байна. Дараах бүдүүвч зургаар
бэлтгэл хөтөлбөрийн хүрээнд эзэмшүүлэхээр зорьж буй чадваруудыг нэг үлгэрээр хэрхэн
хөгжүүлэх, төлөвлөхийг харуулахыг зорьсон юм.
Хүүхдэд сонирхолтой болгохын тулд ерөнхий сэдвээ асуулт болгон задалж болох юм.
Жишээлбэл: “ Заан яагаад дүү нь болсон бэ?” , “ Тэдний хэн нь ч алим авч чадсангүй. Яах вэ?”
гэх мэт асуудал дэвшүүлсэн сэдвээр нэг өдрийн хичээлийг зангидаж, түүнийг шийдвэрлэхийн
тулд дасгал даалгаврыг гүйцэтгүүлж болно.
Үлгэр, оньсого, хэл
зүгшрүүлэх үг, зүйр үг,
шүлгийн утга санааг
ойлгох, тогтоох,
ойлгосноо илэрхийлэх

Багшийн заавар,
бусдын ярих,
уншихыг анхааралтай
сонсох, ойлгосноо
илэрхийлэх

Зураг ажиглах,
ойлгох, зургийн
үйл явдлыг ярих

Эд юмсыг ажиглах,
нэрлэх, тоолох,
харьцуулах, ангилах,
зүй тогтлыг олох,
тайлбарлах

Тоглоом, үйл
ажиллагаанд дүрэм,
зааврыг баримтлан
оролцох

Хайчлах,
зохиомжлон
наах

Зураг зурах,
будах

Үзэж харсан,
сонссон зүйлээс
сэдэвлэн
баримал хийх

Цэг холбон зурах,
хялбар зурлага,
дүрс дуурайн
зурах, гүйцээх

Чадвар/ үйл ажиллагаа
Багшийн заавар, бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ярилцах, асуулт
тавих, ойлгосноо илэрхийлэх: “Эвтэй дөрвөн амьтан үлгэр” уншиж өгөх, үйл
явдлыг ярилцах, Үйл ажиллагаа1, Үйл ажиллагаа 2
Заан яагаад
дүү нь болсон Эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, тоолох, харьцуулах, ангилах, зүй тогтлыг олох,
бэ?
тайлбарлах: “Солигдсон уу?” дасгал ажиллах
Зааврын дагуу дасгал, хөдөлгөөн хийх, бүжиглэх: “Ямар амьтан бэ?” хөгжөөнт
тоглоом тоглох
Танил сэдвийн хүрээнд энгийн асуулт тавих, асуултад хариулах,
орон зайн баримжаатай болох: “Байр байрандаа” эвлүүлэх дасгал ажиллах
Алимыг хэрхэн Гарын жижиг булчин хөгжүүлж, эвлүүлдэг тоглоом тоглох
авах вэ?
Багаар ажиллах: “Өрлөгчин” дасгал ажиллах
Тоглоом, үйл ажиллагаанд дүрэм, зааврыг баримтлан оролцох, бусдын
зааврыг дагах, үгийн баялаг нэмэгдүүлэх: “Амьтны хүрээлэн” дасгал ажиллах
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(3) ГУРАВДУГААР 7 ХОНОГТ ХИЙХ ТОГЛООМ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР:

СЭДЭВ: ЗААН ЯАГААД ДҮҮ НЬ БОЛСОН БЭ?
Зорилго: Бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо илэрхийлэх

Танил сэдвийн
хүрээнд энгийн
асуулт тавих,
асуултад хариулах

Сэдэв

Үлгэр, оньсого, зүйр үг, шүлгийн утга санааг ойлгох, тогтоох, ойлгосноо
илэрхийлэх, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх:
Тагтаа яагаад “Зүйр цэцэн үг” утгыг ярилцах, тогтоох
ах нь болсон
Зураг ажиглах, ойлгох, хялбар зурлага зурах, гүйцээх, юмсын зүй тогтол,
бэ?
холбоо хамаарлыг олох: “Харгалзуулаарай” дасгал ажиллах
Эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, тоолох, харьцуулах:
“Харьцуулаарай” дасгал ажиллах
Хэв хэрэглэн дүрс зурах, хайчлах, зохиомжлон зурах, наах “Хэв хэрэглэн дүрс
зураарай” дасгал ажиллах
Дүрсээр
“Зохиомжлон бүтээх” дасгал ажиллах
амьтан
бүтээгээрэй
“Дүрсээр амьтан бүтээгээрэй” дасгал ажиллах
“Алимны модыг урлах” бүтээл хийх
Алимны өнгийг ажиглан зүй тогтлыг таних, өнгө ялган будах: “Алимыг
гүйцээж будаарай” дасгал ажиллах
Зүй тогтлыг
Хавсралтад өгсөн сармагчны зургийг өгсөн өнгөөр будах /боломжтой бол
олоорой
бусад амьтдын зургийг будаж болно/
Үлгэрийн үйл явдлын дарааллыг харуулсан зураг харж, үлгэрийг ярих дасгал
Баг болон хуваагдаж, Эвтэй дөрвөн амьтан үлгэрээр дүрийн тоглолт бэлтгэж,
бусад багтаа тоглож үзүүлэх
Гар зүгшрүүлэх Энэ долоо хоногт Хавсралт дахь гар зүгшрүүлэх дасгал: 9-12 дугаар гар
зурлага
зүгшрүүлэх дасгалын загварыг ашиглаж болох юм.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

“Үлгэрийн ертөнцөөр” бүлгийн хүрээнд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн загвар
(III долоо хоног)

Үлгэрийг бүрэн эхээр нь уншиж өгнө.

Эвтэй дөрвөн амьтан
Эрт урьд цагт Энэтхэг орны сайхан ой модонд тагтаа шувуу, туулай, сармагчин, заан дөрөв
олон жил хамт амьдарч байжээ. -Бид дөрөв эвтэй сайхан суухаас гадна бидний хэн нэгэн нь ах
болбол дүү нар нь ахыгаа хүндлэн өргөж тааллаар нь явъя гэж хэлэлцээд хэн нь ах болохыгоо
бие биенээсээ асууж гэнэ. Тэнд нэг том мод ургаж байжээ. Заан тэр модыг зааж: - намайг тугал
байхад энэ мод надтай чацуу байсан. Би шөргөөдөг байв гэжээ. Үүнд сармагчин хэлэв: - Намайг
жаахан байхад энэ мод тоглож дүүлэх мөчиргүй надтай адилхан байсан тул сүүдэр нь намайг
арай чамай халхалдаг байсан гэв. Туулай хэлэв: намайг бага байхад энэ мод дөнгөж үндэслэж
байсан тул би үндэснээс нь малтаж иддаг байв гэжээ. Гэтэл тагтаа хэлжээ: - Би энэ модны үрийг
зууж ирээд энд унагачихсан юм. Тэгээд энэ мод ургасан билээ гэв. Ийм болохоор хамгийн ахмад
нь тагтаа, дүү нь туулай, туулайн дүү сармагчин, отгон дүү нь заан болж таарчээ. Дүү нь ахыгаа
хүндлэх ёстой хэмээн хэлэлцсэн тул заан сармагчинг хүндэлж нуруун дээрээ гаргав. Сармагчин
нь туулайг ахаа гэж мөрөн дээрээ суулгав. Туулай нь тагтааг ахаа гэж дээрээ гаргавал өнөөх том
модны үр жимсэнд хүрч, дүү нартаа түгээн өгч ивээдэг болжээ. Тийнхүү энэ дөрвөн амьтан бие
биеэ хүндлэн эвтэй найртай байснаар жаргалтай амьдрах болжээ.
Үлгэрийг давтан уншиж өгсний дараа үйл явдлыг
тодруулан асууна. Тус үлгэрийг маш сайн ойлгуулахын
тулд амьтан бүрийн хэлсэн үгийг тус бүрт нь иш татан
хэлж өгөөд, “Сармагчин юу гэж хэлсэн бэ?”,
“Сармагчны хэлсэн үгийг хэн хэлэх вэ?” гэсэн асуултыг
тохирох зургийн тусламжтайгаар (сармагчин модны
хажууд зогсож буй зураг үзүүлэх) тавина. “Тагтаа юу
гэж хэлсэн бэ?” гэх мэтчилэн асуусаар хэн хамгийн
анх энд ирсэн болохыг тодруулна. Мөн танил биш
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Үлгэрт гарч буй энэ мод алимны сүрлэг том мод болохоос өмнө ямар байсан бэ?
Дарааллаар нь тэмдэглэж үзүүлээрэй.
Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Солигдсон уу?:
Хувилбар 1. Ширээн дээр дөрвөн амьтны зурагтай карт байна. Эхлээд амьтдыг нэрлүүлэх,
дарааллыг сайтар ажиглуулсны дараа картыг хольж анх байсан дарааллаар өрүүлнэ. Энэ
дасгалаар хүүхдийн харааны ой болон ажиглах чадвар хөгжих ач холбогдолтой.
Хувилбар 2. Дөрвөн амьтны зурагтай картыг ажиглуулаад, хүүхдүүдийг харуулан анх
байсан байрлалыг өөрчлөн, өөр амьтны зурагтай карт нэмэх буюу дөрвөн картнаас нэгийг
хасаж харуулан ямар ялгаа гарсныг хэлүүлж дасгалыг хувирган ашиглаж болно.
Хувилбар 3. Цуврал зургийг үйл явдлын дарааллаар байрлуулна.

Хувилбар 2. Багш амьтны нэр хэлэхэд сурагчид авиа гаргана.

xx
xx
xx

Тагтаа гэхэд гүрр гүрр гэж дуугарна.
Туулай гэхэд хошуугаа сорж дуугарна.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ
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үгийн утгыг тайлбарлаж өгнө. Жишээлбэл: шөргөөх - биеэ модонд үрэх, дүүлэх - амьтны
нэгээс нөгөө мөчир лүү харайх үгийн утгыг хүүхдүүдэд үгээр тайлбарлахаас илүү өөрсдөөр нь
үйлдлээр хийлгэвэл илүү ойлгоно.

Сармагчин гэхэд алгаа таших, заан гэхэд ширээ тогшино. Багш амьтдаас гарах авиаг хэрхэн
илэрхийлэхээ өөрчилж болно.

Хувилбар 3. Багш амьтны зураг харуулахад сурагчид амьтныг илэрхийлэх хөдөлгөөн
хийх эсвэл авиа гаргана. Тоглоомыг эсрэгээр багш хөдөлгөөн хийхэд хүүхдүүд нэрлэх, эсвэл
тохирох зургийг өргөх байдлаар тоглуулж болно.

СЭДЭВ: БАРИМАЛЧИН
Зорилго: Өмнөхийг давтах, үзэж, сонссон зүйлээс сэдэвлэн баримал хийх
Өмнөхийг сэргээн давтах зорилгоор энэхүү дасгалыг ажиллуулж, дүгнэн ярилцана. Зарим
сурагчдад туслах зорилгоор “Туулай модыг ямар байхад ирсэн
билээ? Тагтаа хэзээ ирсэн бэ? Ирэхдээ юу зууж ирсэн бэ? Мод ургасан
байсан уу? гэх мэт асуулт тавьж болно. Харгалзуулан зурахад налуу
шулуун зурлага ашиглана. Үүнийг багш хүүхдүүд зурахаас өмнө
самбарт зурлагыг зурж үзүүлнэ.
Уран барималч

Ямар амьтан бэ?: (Багшийн заавар, бусдын ярих, уншихыг анхааралтай сонсох, ойлгосноо
илэрхийлэх, хөгжмийн аялгуу, байгалийн дуу чимээ, авиаг сонсох, ялгах, дуулах)
Ангийн бүх сурагчид оролцоно. Багшийн хэлсэн зааврын дагуу зөв хөдөлгөөн хийсэн буюу
авиа гаргасан сурагчид тоглоомыг үргэлжлүүлж алдсан сурагчид хасагдах журмаар тоглоно.

Хувилбар 1. Багш амьтны нэрийг хэлэхэд сурагчид тухайн амьтны хөдөлгөөнийг дуурайна.

xx
xx
xx

Тагтаа гэхэд хүүхдүүд гараа далавч болгон дэвж хөдөлгөнө.

xx

Заан гэхэд толгойгоо хоёр тийш сэжилнэ.

Туулай гэхэд хоёр гараа атгаж эрүүн дороо нийлүүлэн барьж дороо үсэрнэ.
Сармагчин гэхэд доод уруул шүд хоёрын хооронд хэлээ хийж төмбийлгэн, хоёр чихээ татаж
дэлдийлгэнэ. Энэ үйлдэл нь хэлний булчин ба хэлний хөдөлгөөнийг хөгжүүлдэг өгүүлэх
эрхтний дасгал.

Эхлээд хоёр амьтны нэрийг ээлжлэн хэлэх, дараа нь гурав, дөрөв гэх мэтээр амьтны
нэрийг олшруулан тоглуулаарай.
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Багш
хүүхдүүдэд
баримлын
шавартай ажиллах аргыг заана.
Баримлын
шаврыг
тасдах,
бөөрөнхийлөх, цувих, сунгах,
жижиглэх, чимхэх зэрэг үндсэн
аргуудыг заасны дараа хүүхдүүдэд
эвтэй дөрвөн амьтны иддэг хүнс болох алим, будаа, гадил, лууван
хийх даалгавар өгч хийлгэнэ. Хийх дараалал нь хөнгөнөөс хүндэрсэн
байх үүднээс алим, гадил, лууван, будаа гэсэн дарааллыг санал
болгож байна. Учир нь будаа буюу үр тариа нь бусад жимс ногоог бодоход жижиг олон
ширхэгтэй тул илүү нарийн чимхлүүр ажиллагаа орно.
Дараа нь дөрвөөр баг болон сурагч бүр заан, сармагчин, тагтаа,
туулайны аль нэгийг сонгон, зурагт үзүүлсний дагуу хийх даалгавар
өгнө. Ингэхдээ ялгаатай байдлыг харгалзан багш хуваарилалт
хийж болохыг анхаарна уу. Ингэж ажиллах нь гарын жижиг булчин
хөгжүүлэхээс гадна баг дотроо үүрэг хариуцлага хүлээх, хийх гэж
буй зүйлээ төлөвлөх, дарааллыг тогтоох, анхаарлаа төвлөрүүлэх
зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Баримлаа ашиглан дүрийн тоглолт хийнэ.
Дүрсэн чээж бичиг: Багш ямар нэг үсэг эсвэл цифр бүхий цаас /
шоо/-ыг сурагчдад хэсэг хугацаанд харуулна. Багш ийм үсэг, тийм
тоо цифр гэж хэлэлгүйгээр “Миний өргөсөн дүрсийг ажиглаарай.
Дараа нь харсан дүрсээ өмнөх цаасан дээрээ бичээд, зэрэг
өргөөрэй” гэсэн заавар хэлнэ. Хэдийгээр үсэг, тоо үзэх болоогүй ч
энэ мэт байдлаар дасгах, сурч мэдэх хүсэл тэмүүлэл төрүүлж байх нь чухал. Мөн нэгдүгээр
ангийн сурагчдын хувьд нэрээ дармалаар бичээд сурчихсан байх нь сурагч төдийгүй эцэг эх
нь хүүхдийнхээ хийсэн бүтээснийг олон дундаас олох, багш ч мөн адил хэний бүтээл болохыг
мэдэхэд тустай. Гэрийн даалгаварт эхний долоо хоногийн хугацаанд нэрээ дармалаар бичиж
сурсан байх даалгавар өгч болох юм.
Энэхүү дүрсэн чээж бичгийн ашиглахдаа зураг болон үг хэллэгийг хялбар дүрс, үг хэллэгээр
солин хялбаршуулан хэрэглэж болох юм. Энэ насанд дахин давтан хийсээр чадвар дадал
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Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Байр байрандаа:
Хувилбар 1. Энэ дасгалыг үлгэрийн утгыг ойлгосны дараа хийлгээрэй. Эвтэй дөрвөн амьтны
зурагтай картыг зааврын дагуу байрлуулна. Ахмадаас нь эхэлж дараалуулан байр
луулах,
дүүгээс эхлэн дараалуулан байрлуулах, дүүгээс эхлэн дээш өрсөн байдлаар байрлуулах гэх
мэтээр дасгалыг хувирган ашиглаж болно.
Хувилбар 2. Самбарт амьтны зурагтай хэрчмэл картыг байрлуулсан байна. Энэ дасгалыг
хийснээр хүүхдийн орон зайн баримжааны тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилготой тул багш
дараах асуултыг тавьж ярилцаж болно. Хамгийн эхэнд ямар амьтан байна вэ?, туулайны баруун
талд, зүүн талд ямар амьтан байна вэ? Хамгийн доор ямар амьтан байна вэ?, сармагчны доор,
дээр ямар амьтан байна вэ? гэх мэт.
Хувилбар 3. Сурагчдад амьтдын зурагтай карт өгнө.
Туулайг сармагчны баруун талд, зааныг тагтааны зүүн талд байрлуулаарай. Тагтааг туулайн
дээр байрлуулаарай.

СЭДЭВ: Яавал дээр вэ?
Зорилго: Тухайн нөхцөл байдалд сэтгэл хөдлөл, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сурах
Зургийг ажиглуулан, ярилцана. Зураг дээр ямар үйл явдал болж
байна вэ? Яавал дээр вэ? Хэдэн амьтан байна вэ? гэх мэтчилэн
ярилцана. Мөн эдгээр амьтдыг тоолох, томоос нь жижиг рүү,
жижгээс нь том руу нэрлэх, зараа шоргоолжноос том бол
шоргоолж зараанаас жижиг гэх мэтээр жишиж харьцуулж
яриулна. Хамгийн гол нь энэхүү зургийн агуулгыг “Эвтэй дөрвөн
амьтан” үлгэр, “Эвт шаазгай буга барина”, “Эвтэй бол хүчтэй”
“Олны хүч оломгүй далай” гэх мэт зүйр цэцэн үгстэй холбон,
жишин харьцуулж ярих нь зүйтэй.
Чи ямар ямар амьтад алим иддэг гэж бодож байна вэ? Ярилцаад
будах даалгавар өгнө. Гахайд өгөх алимыг улаан өнгөөр, зараанд
өгөх алимыг ногоон өнгөөр, хэрмэнд өгөх алимыг шар өнгөөр
будна. Мөн энэ амьтад алимны модонд хүрэхгүй, тэгэхээр хэрхэн
алимтай болсон байж таарах вэ? гэсэн асуудал үүсгэж, олон
төрлийн хариултууд гаргуулахыг хичээнэ. Үүний тулд бодож
сэтгэх цаг боломж олгох нь чухал.
Санал болгож буй дасгал даалгаврууд:
Зүйр цэцэн үгийн утгыг тайлбарлах: Үлгэр болон ямар нэгэн эхийн утгыг зүйр үгээр илэрхийлж
болдог гэдгийг ойлгуулна. Эвтэй дөрвөн амьтан үлгэрийн утгыг зүйр үгээр илэрхийлбэл:
Ахаа алд хүндэл
Дүүгээ дэлэм хүндэл
Ах нь сургадаг
Дүү нь сонсдог
Эвтэй бол хүчтэй
Олны хүч оломгүй далай
Эвт шаазгай буга барина

даалгаварт чээжлүүлэхээр өгдөг нь ажиглагдсан. Зүйр цэцэн үгийг шүлэгтэй харьцуулахад
хэмжээний хувьд бага, чээжлэхэд хялбар мэт боловч өргөн, далд утга санаа агуулсан байдаг
тул гэрийн даалгаварт чээжлүүлэх зорилгоор өгөхөөс аль болох татгалзаарай. Түүний оронд
хичээл дээр:
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болохыг ямагт санаж, аливаа дасгал даалгаврын өгөгдлийг өөрчлөх, түвшнийг ахиулах зэргээр
хувирган ашиглаж байх нь сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх давхар ач холбогдолтой.

Зүйр цэцэн үгийн утгыг тайлбарлан ярилцах хэрэгтэй. Зарим хүүхэд зүйр цэцэн үгийн утгыг
ойлгохгүй чээжилдэг ч аажимдаа ухаарч ойлгоно.
“Хүн ахтай дээл захтай” зүйр цэцэн үгийн утгыг ярилцахад бага насны хүүхэд аливааг шууд
утгаар нь хүлээн авдаг тул багш, эцэг эхчүүд тэдгээрийн учир шалтгааныг жишээ баримт,
бодит зүйл дээр тайлбарлаж өгдөг байх хэрэгтэй. Нэг жишээ дурдахад энэ зүйр үгийг хэлэхэд
нэг хүүхэд: “Багшаа, би ахгүй” гэсэн байдаг. Хүн болгон ахгүй ч гэсэн өөрөөсөө ах хүнийг
хүндэлдэг, тэдний үгийг сонсдог байх, аливаа зүйлд эрэмбэ дараа байдаг гэсэн утгыг ойлгуулна.
Зүйр цэцэн үгийн утгыг ойлгосон эсэхийг үгсийн байрлалыг сольж хэлж өгч хүүхдүүдээр
алдааг олуулна. “Хүн захтай дээл ахтай” гэвэл яагаад буруу гэдгийг тайлбарлуулна. Дээл
хувцасны дээд хэсгийг зах гэнэ. Тэгэхээр хүнд зах байдаггүй хувцсанд байдаг гэдгийг хүүхэд
тайлбарлаж, ойлгож гаргаж ирж байгааг дүгнэнэ.
Алимын модыг урлах:
Багш зааврыг хэлж, өөрөө дагуулан алимны модыг цаасаар урлах даалгавар хийж болно.
Цаасан нугалбарын аргачлал, хөдөлгөөнт зааврыг http://www.origami-club.com цахим
хуудаснаас татаж ашиглаж болно. Хийсэн модон дээрээ алим хайчилж наагаарай. Модон дээр
нэг том улаан алим, хоёр жижиг ногоон алим, нэг дунд зэрэг шар алим хайчилж наагаарай
гэсэн даалгаврыг гүйцэтгүүлнэ. Багш ногоон өнгийн цаасаар алим хайчилж нааж үзүүлнэ.
Хувилбар 2. Зүй тогтлыг ажиглаад, алимыг баримлын шавраар хийж, зураг дээр наагаарай.

Сэдэв: Нөхөрлөл
Зорилго: Эд юмсыг ажиглах, нэрлэх, тоолох, харьцуулах, тайлбарлах
Зургийг ажиглан ярилцана. Эвтэй дөрвөн амьтан хаа
хүрэхээр явж байгаа, голыг хэрхэн гаталж байгаа талаар
ярилцана. Мөн голын хоёр талд байгаа амьтдыг тоолох
хэрэгслээр төлөөлүүлэн самбарт хөдөлгөөнөөр харуулж,
амьдрал ахуйн сэдэвт тооны үйлдлийг, загварчлах,
математик хэл харилцаанд сургах зорилгоор ярилцана.
Өрлөгчин: Нэг баг дөрвөн гишүүнтэй. Баг бүрийн
гишүүд амьтдаас аль нэгийг сонгож, түүний нэрээр
өөрийгөө нэрлэнэ. Ийнхүү багийн дөрвөн гишүүн заан,
сармагчин, туулай, тагтаа нэртэй болно. Заан дөрвөн ширхэг аяга, сармагчин гурван ширхэг
аяга, туулай хоёр ширхэг аяга, тагтаа нэг ширхэг аяга авна. Бэлтгэл хөтөлбөрийн хүрээнд
тоо цифр заахгүй ч амьдралын туршлагаар тоолдог болсон бол түүнийг хэрэглээ болгох
зорилготой. Заан болсон сурагч эхлээд дөрвөн аягаа хөмрөн ширээн дээр нийлүүлэн эгнүүлж
тавина. Зааны өрсөн аяган дээр сармагчин болсон сурагч гурван аягаа хөмрөн тавина гэх мэт
зураг дээрх шиг өрнө. Энэ дасгалыг хийх явцад сурагчид олон цөөнийг харьцуулах, жиших,
тоглоомын дүрэм баримтлах, анхаарлаа төвлөрүүлж сурах, гарын жижиг булчинг хөгжүүлэх
гэх мэт маш олон талын ач холбогдолтой.

Зүйр цэцэн үгийн утгыг ойлгож чээжилнэ. Өмнөх туршлагаас харахад зүйр цэцэн үгийг гэрийн
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СЭДЭВ: : Бяцхан ном
Зорилго: Зураг ажиглах, ойлгох, зургийн үйл явдлыг ярих

САРМАГЧИН

ТУУЛАЙ

ТАГТАА
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ЗААН

Сонссон үлгэрээ тогтоож, ойлгосноо бататгахын тулд ширээний
хосууд цуврал стикер зургуудыг ашиглан, зургийн тусламжтайгаар
үлгэрээ ярилцаж, бяцхан ном бүтээнэ. Дараа нь гэрийнхэндээ
үлгэрээ ярьж өгөх даалгавар өгч болно. Тасархай зураасын дагуу
хайчлан бяцхан номны 3 хуудас бэлтгэнэ. Хавсралт дахь ...
хуудаснаас эвтэй дөрвөн амьтныг алимнуудын хамтаар хуудас тус
бүр дээр хэрхэн байрлуулахыг бодох даалгавар өгнө.
Эхний хуудас: Алимтай мод, мод тойрсон эвтэй дөрвөн амьтны
зураг
Хоёр дахь хуудас: Алимтай мод, дүүгээсээ эхлэн нуруун дээр дарааллаараа сууж, алиманд
хүрч буй зураг
Төгсгөлийн хуудас: Эвтэй дөрвөн амьтан тус бүр алимтай болсон зураг байна.

Санал болгож буй дасгал даалгаврууд
Дасгал ажлын дэвтрийн 17 дугаар хуудасны хэсгүүдийг тасархай зураасын дагуу дүрсээ
хайчилна. Амьтны зургийг харж, хайчилсан дүрсүүдээ эвлүүлэн нааж, амьтны наамал бүтээнэ.

Модон дээрх алимыг гүйцээж будах: Модон дээрх багц алимны өнгийг ажиглаж, зүй
тогтлын дагуу алимыг гүйцээж будаарай.

Амьтны хүрээлэн:
Хувилбар 1. Бүх сурагч оролцоно. Сурагчид тойрог хэлбэрээр зогсоод эхний хүүхэд: “Би
амьтны хүрээлэнд очлоо. Чоно харлаа” гэж хэлнэ. Дараагийн хүүхэд өмнөх хүүхдийн хэлснийг
давтаад өөрийн мэдэх амьтны нэрийг нэмж хэлнэ. Жишээ: “Би амьтны хүрээлэнд очлоо. Чоно,
үнэг харлаа. ”Гурав дахь хүүхэд өмнөх хүүхдийн хэлснийг дав
тахгүй эхний хүүхдийн адил
шинээр амьтны нэр хэлнэ. Дөрөв дэх хүүхэд гурав дахь хүүхдийн хэлсэн дээр нэмж өөр нэг
амьтны нэр хэлж тоглоно. Аль нэг үгийг орхиж хэлсэн болон хэлж чадаагүй хүүхэд тоглоомоос
хасагдана.
Хувилбар 2. Хувилбар 1-ийн дагуу эхэлнэ. Гурав дахь хүүхэд эхний хоёр хүүхдийн
хэлснийг давтаад нэмж шинээр амьтны нэр хэлнэ гэх мэтээр өмнө нь хэдэн хүүхдийн хэлсэн
амьтны нэрийг давтаж хэлэхээ нэмэгдүүлэн тоглоно. Нэг ч алдаагүй буюу хамгийн олон үг
тогтоон хэлсэн хүүхэд ялагч болно. Багш хүүхдүүдэд туслах зорилгоор ангид тоглоомон амьтад
эсвэл амьтдын зураг байрлуулаарай.
Дүрсээр амьтан бүтээгээрэй: Дүрсүүдээс сонгон аль нэг амьтныг зохиомжлон наана.
Хүүхдүүдийн өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлэхийн тулд зааврын дагуу нэгэн хэвийн
бүтээл хийлгэх хэрэггүй. Хүүхэд өөрөөр нь сэтгүүлэн хийлгэх нь чухал.
Хүүхэд өөрөө сэтгэн хийсэн бүтээл нь өөр хоорондоо адилгүй байж болно. Ингэснээр
хүүхэд хүн бүр өөр адилгүй гэдгийг ойлгох болно.
Хамгийн чухал нь өөрөө сэтгэн хичээн хийсэн бүтээлээ хайрлана. Өөрийн бүтээл төдийгүй
найзынхаа бүтээлийг ойлгох, хайрлах сэтгэлтэй нэгэн болгох нь чухал.
Энэ нь өөрийгөө болон бусдыг хайрлах сэтгэлийг бий болгоно. Хүүхдийг чөлөөтэйгээр
сэтгэн бодуулах, өөрийгөө чөлөөтэйгээр илэрхийлж сургахыг чухал хэмээн үзэж байна.

2.3 БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Энэ насны хүүхдүүдийн онцлог нь өөрийгөө бодит байдлаас дээгүүр үнэлдэг. Өөрийн
чадлаас хэтэрсэн зүйлийг “Би хийнэ. Би чадна” гэж хэлдэг. Өөрийгөө магтах бас магтуулах
дуртай. Хийсэн зүйлийг нь магтах тусам урамшин, илүү сайн хийхийг хичээнэ. Тиймээс тэднийг
байнга урамшуулах, зоригжуулах, алдсан ч алдаагаа засч болдог талаар ойлгуулахад багш
ихээхэн хүчин чармайлтыг гаргах хэрэгтэй юм.
Энэ насны хүүхдэд үнэлгээний аман урамшууллын арга үр дүнтэй гэж судлаачид үзсэн
байдаг. Ийм учраас “Сайн байна”, “Зүйтэй”, “Болж байна”, “ Дөхөж байна” “ Хичээгээрэй” гэх
мэт үгээр урамшуулна. Гэхдээ урамшуулал нь үр өгөөжтэй, бодит байх гэдгийг санах хэрэгтэй.
Өөрөөр хэлбэл:

xx
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Урамшууллыг тогтмол хэрэглэх ба чухам юуг нь урамшуулж байгаагаа тодорхой хэлдэг байх
51

Үнэлгээний рубрик /загвар 2/

Амжилт бүтээлийг нь чин сэтгэлээсээ сонирхдог байх
Өмнөх амжилтыг одоогийнхтой нь харьцуулж хэлдэг байх

Сурагчийн нэр: Ц.Бадрах

Гаргасан хичээл зүтгэл, хүчин чармайлтад нь тохирсон сайшаал урамшуулал өгдөг гэх мэт.
Харин сурагчдыг байнга уралдуулж, хооронд нь харьцуулж үнэлэхээс татгалзах хэрэгтэй.

Үнэлгээний
зорилт

Эцэг эхчүүдэд хүүхдийнх нь сурлага хүмүүжлийн талаар танилцуулахдаа ямар нэг дүрс
эсвэл хэдэн оноо авсныг хэлэх нь учир дутагдалтай. Учир нь тэдгээр тоо болон дүрс нь хүүхэд
яг юуг чадаж, юуг чадахгүй байгаа, хүүхдийн ойлголтыг хэрхэн сайжруулах вэ? зэрэгт тодорхой
мэдээлэл өгч чадахгүй буюу суралцахуйд ямар нэг дэмжлэг болж чадахгүй.
Тэгвэл “Сурагчийг хэрхэн үр дүнтэй үнэлэх вэ? Сурагч ахиж байгаа гэдгийг хэрхэн мэдэх
вэ? Сурагчдад ямар хэрэгцээ байна вэ? Гэр бүл, эцэг эхэд нь энэ талаар хэрхэн тодорхой
мэдээлэх вэ? Энэ асуултад хариулахын тулд багш явцын үнэлгээг хэрэгжүүлж, хүүхэд бүрийг
ажиглаж, тэдний ойлголт хэр байгааг, түүнд хэрхэн туслахыг, арга барилаа хэрхэн өөрчлөх вэ?
зэрэг зорилготойгоор ажиглалт хийж, хүүхдийн хөгжлийн талаар мэдээлэл цуглуулна. Түүндээ
үндэслэн сурагч яг юуг чадаж байгаа, юун дээр алдаж байгаа, хэрхэн ахиж байгаа мөн хэрхэн
сайжруулах талаар эцэг эхчүүдэд санал зөвлөмж, мэдээлэл өгнө. Үүнийг дараах хийхийн тулд
хэрэглэж болох жишиг загварыг санал болгож байна.
“Хоёр од-нэг хүсэл”: Багш хичээл төлөвлөлтийн дагуу тухайн долоо хоногт эзэмшүүлэхээр
зорьж буй чадваруудыг харгалзах нүдэнд бичнэ. ”Хоёр од” хэсэгт тухайн сурагчийн сайн чадаж
байгаа зүйл буюу ахицыг, “Нэг хүсэл” хэсэгт нь анхаарвал зохих буюу хичээллэх шаардлагатай
байгаа зүйлийн талаар товч бичиж тэмдэглэн, хэрхэн ажиллах талаас санал зөвлөмж өгнө. /
Бүтээлийг хавсаргаж болно. Үүнтэй эцэг эх танилцаж, гарын үсэг зураад багшид буцааж өгнө.

Үнэлгээний хуудас /загвар 1/
Сурагчийн нэр: .............................

... оны ... сарын ... - ....

Хөдөлгөөн,
үйлдэл
гүйцэтгэх
чадвар

Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Тэмдэглэл

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

Мөн бэлтгэл хөтөлбөрийн эцэст багшаас эцэг эхчүүдэд зориулан сурагчдын сурлагын
амжилт болон анхаарвал зохих зүйлийн талаар санал дүгнэлт өгөх үнэлгээний шалгуурын
жишиг загварыг санал болгож байна.
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур боловсруулахдаа хөтөлбөрийн агуулгаас
ангийн сурагчдын хангалттай түвшинд эзэмшсэн гэж үзэж байгаа тавь орчим хувийг үлдээж
болох юм.
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Тоолох,
харьцуулах
чадвар

... дүгээр долоо хоног

Эзэмших чадвар

Танилцсан эцэг эхийн гарын үсэг

Бусадтай
харилцах
чадвар

...... он ... сарын ....

Түвшин
Хангалттай
Бусдыг анхааралтай
Бусдыг
Бусдыг анхааралтай
сонсдог боловч
анхааралтай сонсдог ба маш сайн
зарим зүйлийг дутуу
сонсох, ярих ойлгосон байдаг.
ойлгосон байдаг.
Тухайн нөхцөлд
Асуулт асууж
тохирсон зөв асуулт
Асуулт тавих,
чадахгүй боловч
асууж чаддаг,
ярилцах
асуултад үнэн зөв
асуултад үнэн зөв
хариулдаг.
хариулдаг.
Сонссон зүйлээ үйл
Үйл явдлын
Ойлгосноо
явдлын дарааллын
дараалал, дүрүүдээс
илэрхийлэх / дагуу, дүрүүдтэй
орхиж, дутуу ярих нь
ярих/
нь тодорхой ярьж
бий.
чаддаг.
Шалгуур

Маш сайн

Нэрлэх,
тоолох,
харьцуулах,
ангилах
чадвар

Юмсыг нэрлэж,
хэмжээгээр
эрэмбэлж, жишиж
харьцуулж чаддаг.

Зүй тогтлыг
олох,
тайлбарлах

Өгөгдлүүдийн тоо,
дэс дараа, утгын
холбоо хамаарлыг
ойлгож, зөв олж
тайлбарлаж чаддаг.

Зурлага,
дүрс зурах

Хүрээ давуулахгүй
будаж, зурлагыг зөв
цэвэр бичдэг.

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

xx
xx
xx

Дэмжлэг хэрэгтэй
Бусдыг тэвчээртэй
сонсож, ойлгосноо
ярьж сураарай.
Бусдаасаа асуулт
асуух, хариулахдаа
удаан, хурдаа
нэмээрэй.
Үлгэр, өгүүллэг сайн
уншиж өгч, яриулж
байгаарай.

Юмсыг хэмжээгээр
эрэмбэлж, жишиж
харьцуулах
түүнийгээ
тайлбарлах дасгал
сайн хийлгээрэй.
Юмсыг тоо, дэс
Өгөгдлүүдийн тооны дараа, утгын холбоо
болон утгын холбоо
хамаарлыг цөөн
хамаарлыг заримдаа зүйлээр өөрөөр
нь зохиолгож
алддаг.
тайлбарлуулаарай.
Хүрээний дагуу
Заримдаа хүрээ
жигд будаж, зурлага
давуулах, цэглэснээс
бичих дадлага сайн
илүү гаргасан байдаг.
хийгээрэй.
Юмсыг нэрлэж,
хэмжээгээр
эрэмбэлж, жишиж
харьцуулахдаа
заримдаа алддаг.

Энэхүү шалгуур нь бэлтгэл хөтөлбөрийн эцэст сурагчдын сурлагын амжилтын талаар эцэг
эхэд мэдээлэл, санал зөвлөмж өгөх төдийгүй багш цаашдын сургалтаа төлөвлөхөд ашиглах
үнэлгээ болох юм. Сурагч аливаа ажлыг анх удаагаа гүйцэтгээд шалгууруудыг “маш сайн”
“хангалттай” түвшинд гүйцэтгэх боломжгүй юм. Дээрх дүгнэлтүүдийг хийхдээ тест, шалгалтад
үндэслэж биш харин жирийн сургалтын үйл ажиллагааны явцад хийсэн ажиглалтад үндэслэж
хийнэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн сурагчийг хэд хэдэн хичээлийн явцад
ажигласны дараа үнэлгээг өгнө гэсэн үг юм.
Ингэж шалгуурт суурилан үнэлснээр сурагчдыг анги дотор нь харьцуулах бус харин
сурагчид юу чадаж байна вэ?, суралцагч нэг бүрт тулгарч байгаа бэрхшээлтэй асуудал нь
юу байна вэ? яавал тэд сайжрах вэ? гэдэг талаас харах боломжтой. Энэ нь сурагчдыг цааш
хөгжихөд тусалдаг. Хүндрэлтэй байгаа талыг эрт илрүүлж, үүнийг сайжруулахын тулд ямар нэг
зүйл хийснээр тухайн суралцагчийг ангийнхаа бусад суралцагчдаас сурлагаар хол хоцрохоос
урьдчилан сэргийлж чадна. Энэхүү үнэлгээний тэмдэглэлийг багш өөртөө дараах байдлаар
тэмдэглэж болох юм.
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Ажиглалтын хуудас /загвар 5/
Бие бялдрын хөгжил

Үнэлгээний шалгуур
НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Бусадтай харилцах чадвар
дд Сурагч

1
2

Бусдын ярих,
уншихыг
анхааралтай
сонсох

Асуулт
тавих,
ярилцах

Ойлгосноо
илэрхийлэх

Тоолох, харьцуулах чадвар
Нэрлэх,
тоолох,
харьцуулах,
ангилах

Зүй тогтлыг
олох,
тайлбарлах

Хөдөлгөөн
үйлдэл
Зурлага,
дүрс зурах

Төгс
Билгүүн
Болж байна.

Дөхөж байна.

Ажиглалт хийсэн огноо: .............................

Ажиглалтын туршид хүүхдийн бусадтай харилцах чадварыг илтгэж байгаа тоог дугуйлна.
Тоо нэмэгдэх тусам сайн гэсэн утгатай бөгөөд тохирох тоог дугуйлна.
Асуулт
Хичээлдээ хоцрохгүй ирдэг.
Багш, ахмад хүмүүстэй мэндэлнэ.
Багш найз нарынхаа үгийг анхааралтай сонсож чадна.
Найздаа тусалдаг
Даалгавраа өөрөө хийдэг.
Найзуудтайгаа эвтэй тоглож чаддаг, сайн харилцаатай.
Хогоо хогийн саванд хийдэг.
Ойлгоогүй зүйлээ найзаасаа, багшаасаа асууж чадна.
Ширээний найзтайгаа хамтарч хичээлээ хийж чадна.
Өөрийнхөө сайн чаддаг зүйлийг нэрлэж чадна.
Найзынхаа сайн хийж чаддаг ажлыг хэлж чадна.
Хичээл, үйл ажиллагаанд байнга идэвхтэй оролцдог.
Янз бүрийн хүүхэдтэй тоглох чадвартай.
Эд зүйлсийг бусадтай зохистойгоор хуваалцдаг.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Оноо
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Хичээлийн жилийн эхэнд багш хүлээж авахад сурагчдад ямар хэрэгцээ байна вэ? Ямар
чадвартай вэ? Хэрхэн хөгжүүлэх вэ? гэсэн асуултууд багшид тавигддаг. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн
эхэнд болон төгсгөлд эцэг эхтэй хамтран хүүхэд бүрийг оношилж, үр дүнд тулгуурлан сургалтын
цаашдын үйл ажиллагааг төлөвлөн, хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Энэ бүхнийг багш урьдчилан бэлтгэсэн сорил, ажиглалтаар илрүүлнэ. Багш хүүхэдтэй
ажиллах болон харилцан ярилцах замаар ажиглалтыг хийнэ. Ажиглалт хийснээр хүүхэд юу
мэдэж чадаж байгааг, багш хэрхэн дэмжих хэрэгтэй талаар мэдэж авдаг.
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Хувцсаа өөрөө өмсөж тайлан эвхэж, эмх цэгцтэй байдаг
Гутлаа үддэг
Товч товчилдог
Хайчийг зөв хэрэглэдэг

5
6

Харандаа, үзгийг зөв барьдаг
Үсэрч, гүйж харайж явахдаа тэнцвэр сайтай.

IX сар
/+,-/

V сар
/+,-/

Танин мэдэхүйн хөгжил

Сурагчийн төлөвшлийг үнэлэх хяналтын хуудас /загвар 4 /

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Асуулт

1
2
3
4

Анхаарах шаардлагатай.

Мөн хүүхэд сургуулийн шинэ орчинд шинэ хамт олонд хэрхэн төлөвшиж байгааг судлах
нь их чухал. Иймээс хүүхэд үеийн хүүхэдтэй хэрхэн харилцаж тоглож, хамт харилцаж байгааг
илрүүлэх зорилго бүхий загварыг танилцуулж байна.

Сурагчийн нэр: .............................

№

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

Багшийн тэмдэглэлийн хуудас /загвар 3/

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Асуулт

IX сар
/+,-/

V сар
/+,-/

IX сар
/+,-/

V сар
/+,-/

Өөрийн нэр, нас, хүйс, гэр бүлийн гишүүдийн тухай танилцуулдаг
10-ын дотор чээжээр тоолдог
Олон, цөөнийг ялгадаг
Дүрс ялгадаг /гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй/
Үндсэн өнгө, зарим завсрын өнгийг ялгадаг
Хүүхэд юмсын байрлалыг тодорхойлдог /дээр доор, хажууд, /
Өнөөдөр, маргааш, өчигдөр, өглөө, оройг мэддэг
Эд зүйлсийн урт богино, хүнд хөнгөн том жижгийг хэлж чаддаг
Эгнээнд тавьсан зүйлийг хэд дэх болохыг хэлж чаддаг
10-ын дотор нэмж хасдаг
Цифрийг тоотой нь харьцуулж олж чаддаг /5 бөмбөг 5 цифр/
Өгүүлбэрт үгсийг зөв дарааллаар хэлж чаддаг
Нийлмэл өгүүлбэрээр ярьдаг
Үгийн баялаг сайтай
Хүмүүсийн яриаг таслахгүй, дуустал сонсдог
Асуултанд өгүүлбэрээр хариулдаг
Зургийг ажиглаад, үйл явдлыг өөрийн үгээр тайлбарладаг.
Зургийг ялгааг олж хардаг
Зургийг эвлүүлдэг (5-7 хэсэгтэй puzzle)
Бичгийн энгийн зурлага зурдаг
Хүрээ давуулахгүй буддаг
Сурсан шүлэг, дуу эргэж санадаг
Өгөгдсөн 4 тоог зөв ба урвуу дарааллаар давтаж хэлдэг
Хялбар зүй тогтлыг олж чаддаг

Сэтгэлийн хөдөлгөөн, нийгэмшихүй
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Асуулт
Хүний юмыг зөвшөөрөл хүсэж авдаг
Хүүхдүүдтэй найзалдаг
Баярласан, талархсан үг хэлдэг
Мэндчилгээний үг хэлдэг эсэх /сайн байна уу, баяртай/
Хүний үйлдлийн зөв бурууг ялгадаг / хог хаях/
Өөрийн санаачилгаар бусадтай харилцдаг
Өөрийн хэрэгцээг чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг
Дүрэм журам, зааврыг дагаж биелүүлдэг
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3

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАРАА НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН ХҮҮХДИЙН
СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Нэгдүгээр ангийн сурагчдыг сургуулийн орчинд дасгах, суралцах чадварыг хөгжүүлэх үйл
ажиллагааг Бэлтгэл хөтөлбөрийн 60 цагт зохион байгуулсан хэдий ч энэ хугацаанд хүүхэд бүр
цаашид суралцахад бэлэн болох боломжгүй юм. Зарим сурагчид сургуульд дасан зохицоход
бэрхшээл багатай байхад зарим сурагчдын хувьд сургуулийн орчин, багш, сурагчидтай харилцах
харилцаанд бэрхшээл тулгарч, сургууль, ангийн орчиндоо дасах нь удаан байж, хичээлийн
жилийн дунд үе хүртэл магадгүй нэг жил ч үргэлжилж болно. Иймд хичээлийн жилийн 4
дэх долоо хоногоос эхлэн төрөлжсөн хичээлүүд судлах явцад сургуулийн орчинд дасгах,
суралцах чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хүүхэд бүрийн түвшинг харгалзан тасралтгүй
хэрэгжүүлсээр байх нь зүйтэй. Тиймээс бид энэ бүлэгт бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний
дараа болон жилийн туршид 6 настай сурагчдын сургуульд дасан зохицох, амжилттай суралцах
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор арга зүйн болон ЗАН-ээр хамтран ажиллах
үйл ажиллагааны зөвлөмжийг хүргэж байна.

3.1 БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРӨӨР ХИЧЭЭЛЛЭСНИЙ ДАРАА МАТЕМАТИК, МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН
БЭЛТГЭЛ БОЛГОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ
Багш, бэлтгэл хөтөлбөрийн явцад хийсэн ажиглалт судалгааны дүнд үндэслэн суралцах
чадвар сул байгаа сурагчдын суралцах чадварыг дэмжих дасгал даалгаврын загварыг санал
болгож байна. Монгол хэлний хичээлээр үсэг тогтоон, холбож, уншиж сурахын өмнөх бэлтгэл
хэсэгт ярих, сонсох чадварыг дэмжин хөгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой. Иймд монгол
хэлний хичээлээр ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүйн
дэмжлэг болгох үүднээс зарим үйл ажиллагааг загвар болгон орууллаа.
Ярих, сонсох чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх
Энэ чиглэлээр дараах хялбар эхийг сонгосон ба гол нь цаашид эх дээр ажиллах арга барилыг
дараах байдлаар хэрхэн өргөжүүлэн, ашиглаж болохыг үлгэрлэн үзүүлэв.
Мөөг
Ууланд том жижиг янз бүрийн мөөг ургажээ. Шүр, Мандах хоёр мөөг түүхээр явлаа.
Тэд сав дүүрэн мөөг түүв. Бас түүсэн мөөгнөөсөө хэрэмд өгөв. Мөөгөө түүж цааш явсаар
эргээд саваа олохоо байжээ. Хоёул чангаар уйлав. Гэтэл хэрэмнүүд дуугарах чимээ
гарав. Тэд хэрмийг хараад савтай мөөгөө олов.

Хувилбар 1. Эхэд юуны тухай өгүүлсэн талаар ярилцана. Ингэхдээ багш -Эхлээд яасан
бэ? Дараа нь яасан бэ? Сүүлд нь яасан бэ? гэх мэтчилэн асууж, өөрсдөөр нь яриулна. Энэ
тохиолдолд ойлголт сайтай, үг ярианы хөгжил илүү сурагчид голлон ярих болно. Гэсэн хэдий ч
энэ нь чадвар сул сурагчдад эхийн талаарх ойлголтыг дахин бататгаж өгнө.
Хувилбар 2. Ангийн сурагчдыг тус бүр таван сурагчтай байхаар багаар ажиллуулна.
А. Эхийн үйл явдлыг харуулсан дараах таван зургийг баг бүрт өгөх ба таван сурагч нэг нэгээр
сугалж авна. Сурагчид үйл явдлын дарааллын дагуу зургаа байрлуулна. Байрлуулах явцад
чадвар султай сурагчид эхийн тухай ойлголтоо бататгасаар байна. Өөрөөр хэлбэл бусдаасаа
суралцана. Байрлуулсны дараа үйл явдлын дагуу өөр өөрийн сугалсан зургийг гишүүн бүр
тайлбарлан ярина.
Б. Багш ангийн сурагчдын чадвараас шалтгаалан энэхүү хувилбарыг ганцаарчлан болон
хосоор ажиллуулах зорилгоор ашиглаж болно. Ганцаарчлан ажиллах тохиолдолд сурагч бүр
зургийг өөрөө бие даан эвлүүлж, ярихад бэлтгэнэ. Хосоор ажиллуулбал хамтран эвлүүлж
ярилцана.
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Хувилбар 3. Эхэд гарч буй хүн, амьтан, юмсын зургийг салангид байдлаар өгч, тэдгээрийг
ашиглан эхийн үйл явдлыг ярина. Анги дүүргэлтээс шалтгаалан зургуудыг томоор хэвлэн,
соронз, баримлын шавар, скоч ашиглан сурагчдын ярьж буй үйл явдлын дагуу зургуудыг
самбар дээр зөөн байрлуулж, бодит мэтээр үзүүлж болно. Сурагчид ойлгосноо ярихад багш
дараах байдлаар үйл явдлыг харуулна.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Самбарт уулын хормойгоор том жижиг мөөгтэй зургийг наана.
Хоёр хүүхдийн зургийг нэмж тавина.
Сагстай мөөг нэмж тавина.
Хэрмийг нэмж тавина.
Хэрэмний өмнө мөөг тавина.
Хоёр хүүхдийг уулын цаана харагдахаар байрлуулна.
Хоёр хүүхдийн зургийг уйлж байгаа хоёр хүүхдийн зургаар солино.
Уйлж байгаа хоёр хүүхдийг наашлуулна.
Хоёр хүүхдийн зургийг хэрэм сагсан дээр буцааж тавина гэх мэт

Хувилбар 4. Багшийн асуултын дагуу ярих. Багш хичээлийг асуултаар удирддаг. Өөрөөр
хэлбэл асуултаа хэдий чинээ сайн боловсруулна, төдий чинээ хүүхдийг хөгжүүлнэ. Иймээс
багш хичээл эхлэхээс өмнө асуултаа сайн бодож төлөвлөх нь чухал. Энд төлөвлөх гэдэг үгэнд
ач холбогдол өгснийг анхаарна уу. Багшийн тавьж буй асуулт тухайн сурагчид ахадсан эсвэл
хөнгөдсөн байвал сонирхолгүй байж, хүүхдийн яриаг дэмжиж чадахгүй. Товчоор хэлэхэд та
асуултаа хүүхэд бүрийн чадварыг харгалзан ялгаатай тавих ёстой. Харилцан адилгүй чадвартай
сурагчдыг дэмжих, идэвхжүүлэх үүднээс ялгаатай байдлыг харгалзсан асуултуудыг дараах
байдлаар ашиглаж болох юм. Тухайн эхийн хувьд өнгөөр ялгасан асуултуудын сан бүрдүүлж
болно. Жишээлбэл, ногоон өнгийн асуултууд нь эхээс хариулт нь шууд олдох хялбар асуултууд
байх ба хэрвээ амжилттай хариулбал дараагийн түвшний буюу шар өнгийн асуултаас сугалуулна.
Энэ нь эхээс хариулт нь шууд олдохгүй, харин сурагч өөрөө оюун дүгнэлт хийж гаргаж ирэх
хариулт бүхий асуултууд байна.
Эцэст нь улаан өнгийн асуулт буюу илүү дээд түвшний сурагч өөрөө зохиох, таамаглах,
хэрэв .... сэн бол, ..... гүй бол гэх мэт асуултад хариулах боломжтой асуултууд байж болно.
Ийнхүү дараалсан асуултууд төлөвлөснөөр танин мэдэхүйн түвшин дээшилж, сурагчдын асуух,
эргэцүүлэн бодох, бүтээлчээр сэтгэх чадвар хөгжих болно. Сургалтын эхэн үед дээд түвшний
асуулт бараг шаардлагагүй юм. Гэвч хүүхэд бүрт хөгжих боломж олгох үүднээс илүү чадварлаг
сурагчдын хувьд ийм түвшний асуулт хэрэглэхийг үгүйсгэхгүй. Тиймээс дээд түвшний хоёр
асуулт /улаан өнгөөр ялгасан/-ыг жишээ болгон үзүүллээ.
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ан бэ?
Ямар ямар мөөг байс
Том жижиг юу байсан
бэ?
Тэд хэр зэрэг мөөг түү
сэн бэ?

юунд өгсөн бэ?
Тэр хоёр мөөгнөөсөө
бэ?
Тэд хэрэмд юу өгсөн

Хэн хэн мөөг түүхээр явсан бэ?
Шүр, Мандах хоёр яахаар явсан бэ?
н бэ?
Тэд цааш явсаар яаса

1. Багш гурван харандаа харуулаад үүнтэй адил тоо ширхэг бүхий харандаа өргөөрэй.

Тэд яагаад
саваа олох
оо байсан
бэ?
Тэр хоёр яагаад уйлсан бэ?
Юу дуугарсан бэ?

2. Самбарт 4 ширхэг зураг тогтоож, үүний тоо ширхгийг хуруугаа харуулаарай.
ЦААШИД СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ХАМТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

йсан бэ?
Мөөг хаана ургасан ба

3. Өгсөн зураг дээрх хүүхдийн тоогоор алимны зургийг ялган тавих, эсвэл хүүхдийн тоогоор
гурвалжин зурах гэх мэт.

Тэр хоёр яаж мөөгөө олсон бэ?
Яагаад

хэрмий

Хэрэв

г хараа
д

савтай

тэд х
эрэмд
самар

Нөхрий
н хэрэг

бүтвэл ө
өрийн х
эрэг

мөөгөө

олсон б
э?

▼ Дүрс, өнгөөрөө ялгаатай тоолох хэрэгслүүдээр хялбар зүй тогтол үүсгэн, ямар зүй тогтол
байгааг ярилцах, үргэлжлүүлэх үйл ажиллагаа хийж байх

өгөөг

үй бо
л ...

бүтнэ гэ
ж юу гэ
сэн

үг вэ?

бэ?
цааш явсан
Тэд яагаад

1. Зураг дээрх зүйлсийг тоолох, аль нь хамгийн олон, цөөн болохыг тайлбарлах –
2. Юмсын тоог өөрчлөх / мотоциклыг суудлын тэргээс олон, жийпнээс цөөн болгох/

Цаашид хэн? юу? ямар? яагаад? яасан? ямар учраас? яах гэж? хэзээ? хаана? гэх мэтчилэн
асуултыг олон хувилбараар хэрэглэж бүтэн өгүүлбэрээр асуулт тавих, хариулах, олон талаас
нь бодож хариулах, хувилбаруудыг гаргаж ирэх бүтээлч хандлагад сургах нь чухал. Энэ
тохиолдолд багш сурагчаа сайн сонсож, асуултад хэрхэн хариулж байгаа, ямар өөрчлөлт гарч
байгаа зэргийг анхаарч байгаарай.

Тоо тооллын чадварыг хөгжүүлэх
Цифр таниулах, бичих, тоог хийсвэрээр нийлбэр хэлбэрээр бичүүлэх гэж яарах хэрэггүй юм.
Тоог таниж, бичихээс өмнө 10 хүртэлх юмсыг тоолж сурах, тоо ширхгийг нүдэн баримжаагаар
ялган таних чадвар чухал.
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын хувьд 10 доторх тоо, түүний бүтэц агуулга нэлээд цаг шаарддаг
бөгөөд энэ нь цаашид нэмэх, хасах үйлдэл гүйцэтгэх суурь чадвар юм. 6 настай хүүхдийн
хийсвэрлэн бодох чадвар сул байдаг тул тооны бүтцийг хийсвэрээр цээжлүүлэх, задаргааг нь
олон мөр бичүүлэх нь хүүхдийг залхаасан, цаг барсан, үр дүн муутай механик арга барил юм.
Харин бодит юмстай харьцаж, үйлдэл хийнгээ таньж мэддэгт нь тулгуурлан, тоглонгоо ухаарч
ойлгох боломжийг хангаж өгвөл цагийг тань хэмнэх төдийгүй үр дүн нь өндөр байх болно.
Математикийн хичээлээр юмсын тоо хэмжээ, үйл, үйлдлийг тоо, цифр, үйлдлээр загварчлах
чадварыг тоолох хэрэгсэлгүйгээр танин мэдэх боломжгүй юм. Тоолох хэрэгслийг дүрс, өнгөний
ялгаатай байдлаар бэлтгэн хэрэглэж, тоолох, ангилах, зүй тогтол үүсгэх, үргэлжлүүлэх, эвлүүлэх,
тоо хэмжээг жиших, харьцуулах гэх мэт үйлүүд математикийн хичээлийн үндсэн үйл ажиллагаа
байхад анхаарна. Энэ нь цаашид тоолох хэрэгсэл ашиглан тооны бүтэц, үйлдлийг загварчлах,
улмаар математик асуудал шийдвэрлэх арга барил эзэмших бэлтгэл болно.Багш интернет
ашиглан бэлэн зураг оруулж хэвлэх, элдэв дүрс, зураг хайчлан цуглуулах зэргээр тоолох
хэрэгслийг хангалттай тоогоор бэлтгэн сурагч бүрийг ажиллах боломж бүрдүүлнэ.
Хүүхдийн ажиглах чадварыг хөгжүүлэх агуулга бүхий тоглоом, үйл ажиллагааг сургалтын
үндсэн хэсэгт болон сурагчдыг сэргээх зорилгоор явуулж байх нь суралцах чадварыг хөгжүүлэхэд
хувь нэмэр оруулна.
▼ Тоолох хэрэгсэл ашиглан хичээлийн явцад хийх танин мэдэх үйл ажиллагааны зарим жишээг
авч үзье.Өгсөн юмсыг төрлөөр нь ангилах, ангилсан хэсэг тус бүрд байгаа юмсыг нэрлэх,
тоолох, жишиж харьцуулах, юмсыг болон түүний тоог өсөх эрэмбээр байрлуулах
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5. Амьтны их биеийн хэсгүүд дээр шооны талууд дээр байдаг цэгүүдийг дүрсэлсэн зураг байна.
Мөн амьтны хэсгүүд саланги байдлаар бэлтгэсэн байна.

Сурагчид шоо орхиж буусан талтай адил цэгтэй хэсгүүдийг өрж, зургаар үзүүлсэн амьтныг
түрүүлж бүтээсэн нь хожно. Шоонд буусан тоо дахин буувал өнжиж нөгөө тоглогчид шоо
шилжинэ. Энэ тоглоом нь сурагчдын тоо нүдлэх унших, хосоор ажиллах чадварыг хөгжүүлнэ.
Цаашид шооны талууд дээр тоо бичин ашиглаж болно.
▼ Цамцаа хатаая.
Энэхүү тоглоом нь тоон шулууны анхны төсөөлөл олгож, тоо хэмжээг жиших, эрэмбэлэх
чадварыг хөгжүүлнэ.
1-10 хүртэлх цэцэг бүхий “цаасан цамц”-нуудыг доош харуулан тавьсан байна. Сурагчид нэг
нэгээр гарч цамцнуудаас сугалан авч, олс буюу хэцэн дээр авсан цамцан дээрх цэцэгний тоонд
баримжаалан тоон шулуун дээр байрлуулна. Үүнийг яагаад энд байрлуулсан бэ? Зүүн гар талын
цамцан дээрх цэцэгнээс олон, баруун гар талын цамцан дээр цэцэгнээс цөөн цэцэгтэй тул гэх
мэт холбогдох үг хэллэгээр ярьж тайлбарлаж сурах ач холбогдолтой юм.
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НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Тодорхой тооны юмсыг хоёр хэсэгт хуваах боломж бүрийг тоолох хэрэгсэл ашиглан хийж,
турших нь тооны бүтэц, нийлбэр, зүй тогтол, боломж тоолох зэрэг математикийн чадваруудыг
эзэмших суурь чадварыг хөгжүүлнэ.
Эдгээр агуулга тус бүрт цаг хуваарилан, багш самбар шохойтой, сурагч дэвтэр үзэгтэйгээ
ажиллавал маш олон цаг зарцуулах боловч үр дүн нь доогуур байдаг. Иймд сурагчдын
өөрсдийнх нь сонирхсон юмсыг гарын доорх материал, тоо тооллын хэрэгсэл /дүрс, ундааны
бөглөө, өнгөтөй шагай/ ашиглан, янз бүрээр өөрчлөн тоглуулж байх нь хэрэгтэй юм..
Хувилбар 1. Үүрэнд муур, хулгана нийлээд 5 амьтан байна. Хэдэн хулгана, хэдэн муур байж
болох вэ? /Үүрийг жижиг хайрцаг, эсвэл дөрвөлжин дүрсээр төлөөлүүлж болно/ Дасгалд өгсөн
муур, хулганы оронд машин, барбины зураг, дүрс гэх мэтээр өөрчлөн өгч байвал сонирхолтой

5
Дээрхийн адил 6 нүд бүхий таван үүрний зураг өгч өөрсдөө тахиа
дэгдээхий нийлээд 6 амьтан байна. Хэдэн тахиа, хэдэн дэгдээхий байж
болох вэ? гэх мэтээр ажиллуулна. Гол нь энэ бүх боломжуудыг өнгийн
цаасаар өнгө ялган хийлгээд дээрээс доош цувуулах маягаар ангийнхаа
хананд өлгөөд, дээр нь нийлбэр тоог тавиад орхивол цаашид тооны
бүтцээ эргэн санахад сурагчдад дөхөмтэй байх болно. Зургаар харуулах
Хувилбар 2. Хажуу айл 6 хүүхэдтэй. Хэдэн охин хэдэн хүүтэй байж болох вэ?

3.2 БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛСНИЙ ДАРАА БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР
ДАМЖУУЛАН НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ, СУРАЛЦАХ
ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙ

ЦААШИД СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ХАМТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

▼ Хэдэн боломж байх вэ?

Нэгдүгээр ангийн туршид сурагчид зөвхөн уншиж бичиж, тоо бодож сурахын зэрэгцээ
сурах арга барилаа олж эхлэх, хувь хүн төдийгүй анги хамт олны нэг байх хүмүүжил, хөгжил
төлөвшлийг олж авах нь чухал. Тиймээс сурагчдын сургуульд дасан зохицох, цаашид амжилттай
суралцах чадварыг дэмжих үүднээс сар бүр тодорхой зорилго тавьж ажиллана.

9

Багш, сурагчид болон анги хамт олон хоорондоо танилцах, сургуулийн болон
анги танхимын орчинд дасахад туслах

10

Сурагчдыг хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд дасахад туслах

11

Сурагчдын суралцах үйл ажиллагааг сэдэлжүүлж, урамшуулах замаар дэмжих

12

Сурагчдын сурах арга барилд нийцүүлэн үйл ажиллагааг төлөвлөх

2

Багш асуулт асуух замаар сурагч өөрөө өөрийгөө үнэлэх аргад сургах

3

Ангид харилцааны эерэг уур амьсгалыг бий болгох

4

Дасгал даалгавраар дамжуулан бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх

5

Зорилго тодорхойлох замаар сурагчдыг идэвхжүүлэх, үнэлэх

Эдгээр нь бидний зүгээс дэвшүүлж буй санал тул та бүхэн заах аргын нэгдлийн ажил үүргийн
хуваарь, тухайн ангийн сурагчдын мэдлэг чадвар, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өөрчлөн
сайжруулах, цаг хугацааны хувьд зохицуулах нь нээлттэй юм

Энэхүү дасгал даалгаврыг хийлгэхдээ багш мөн л ялгаатай байдлыг харгалзан
3-аас эхлэн 10 хүртэл бэлтгэсэн байвал зохино. Хүүхэд бүр бүгдийг хийж
чадах албагүй гагцхүү дор бүрнээ ахиж, тоогоо ахиулж байх нь чухал гэдгийг
санаарай.

Хэдийгээр дээрх зорилгуудын хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаанууд нь хичээл сургалтын туршид
байнга хийгдэж байх учиртай ч дээрх байдлаар сар сард хуваарилан, тодорхой зорилгод
төвлөрч, түүний хүрээнд секц хамт олноороо хамтран ажиллавал үр дүнтэй байх болно. Тавьсан
зорилгын хүрээнд хийх ажлыг төлөвлөж, тухайн сардаа голлон хэрэгжүүлсний үндсэн дээр
дүгнэлт хийн, төлөвлөлтөө эргэн сайжруулж, анхаарах зүйлсийг тодруулан, цаашид хэрэгжүүлж
явах нь зүйтэй юм. Магадгүй нэг сард нэгээс дээш зорилго тавихыг ч үгүйсгэхгүй. Гагцхүү өмнөх
саруудад тавьсан зорилгын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга зүй, үйл ажиллагаагаа дараа дараагийн
саруудад хамтад нь хэрэгжүүлсээр өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэх нь чухал.
9 дүгээр сар: Багш, сурагчид болон анги хамт олон хоорондоо танилцах, сургуулийн
болон анги танхимын орчинд дасахад туслах
Энэ сард бэлтгэл хөтөлбөр хэрэгжинэ. Хичээллэх анги танхим, сургуулийн дотоод гадаад орчин,
тэмдэг тэмдэглэгээтэй танилцуулна. Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдэд сургуулийн гадаад, дотоод
орчин, суралцах анги танхим нь шинэ орчин байх тул дасан зохицох хэрэгцээ байдаг. Сургууль,
багшийн зүгээс үүнд анхаарч туслахгүй бол сурагчдын дасан зохицох үйл явцад бэрхшээл үүсэх
магадлалтай байдаг. Ийм учраас ангийн багш сурагчиддаа 9 дүгээр сарын эхний 2 долоо
хоногт хичээлийн анги танхим, сургуулийн дотоод, гадаад орчноо бодитоор танилцуулах,
хэрвээ сургууль өөрийн гадаад дотоод орчны схем, хүүхдэд зориулсан тэмдэглэгээтэй бол
зургийг тайлбарлаж өгч, танилцуулна.
Энэ сар бүхэлдээ хүүхэд бүр багш, ангийн найз нөхөдтэйгөө танилцах, өөрийгөө танилцуулах
үйл ажиллагаанд чиглэгдэнэ. Сурагчдад бусдыг хүндлэх, өөрийгөө ойлгуулах, бусдыг
оролцохыг урих, өөрийнхөө ээлжийг хүлээх, нөхцөл байдлыг ажиглах болон хэзээ хариулахад
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10 дугаар сар: Сурагчдыг хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд дасахад туслах

Ангийн жишиг дүрэм
Нэг: Цаг ашиглалт
•

Хичээлээс хоцрохгүй байх /Хичээл эхлэхээс 10-15 минутын өмнө ирэх/

•

Хичээл сургалтын цагаар сургуулийн орчноос гадагш зөвшөөрөлгүй гарахгүй байх

•

Хичээлийн цагаар гарч бие засах шаардлагатай бол багшаасаа зөвшөөрөл авч гарах

Бэлтгэл хөтөлбөр дуусч, хичээлүүд орж эхэлнэ. Хэд хэдэн дэвтэр, сурах бичиг хэрэглэнэ.
Хичээлүүд хуваарийн дагуу орно. Эдгээр нь өмнөхөөс илүү ачаалал, дэг журам шаардана.
Иймд эхний сард цөөн тооны дэг зохиосон бол одоо дараах байдлаар өргөтгөж болно.
Сурагчдыг бусдадаа саад болохгүй, багшийнхаа үг, зааварт хүндэтгэлтэй хандах, бие биедээ
эерэг хандсан харилцааны таатай орчинг бүрдүүлэхийн тулд ангидаа дагаж мөрдөх дэгийг
сурагчидтайгаа хамтран зохиож болно. Бүх сурагчид хүлээн зөвшөөрч дагаж мөрдөх дэгийг
хамт зохиосноор түүнийгээ дагаж мөрдөхдөө дуртай, сэтгэл хангалуун байх болно. Учир нь
хүүхдэд танил бус шинэ орчинд, харилцаанд анхлан орж байгаа тул тэд бүх шинэ зүйлд
мэдрэмжтэй, анхааралтай, хариуцлагатай, хүчтэй ханддаг байна. Уншиж сураагүй байгаа тул
ангид мөрдөх дэг хичээлийн хуваарийгтохирсон зургаар илэрхийлэн ангидаа байрлуулах ба
өдөр тутам дэгийг мөрдүүлнэ. Хэрвээ сурагчид дэгийг мөрдөхгүй бол дээй холбоотой ямар
асуудал гараад байна вэ? Хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Яавал зохистой вэ? гэх мэтээр ярилцаж,
өөрсдөө асуудлаа шийдвэрлэх болон шийдлийн талаар бодох боломж олгоно. Энэ нь тэдний
асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэхэд нөлөөлнө.

•

Завсарлагааны хөдөлгөөнт дасгалыг зохих ёсоор нь ач холбогдолтойгоор хийх

•

Хүндэтгэх шалтгаангүй хичээл таслахгүй байх

•

Гэрийн даалгаврыг тогтмол хийх ба мэдэхгүй чадахгүй зүйлээ тухай бүрт багшаасаа асуух

Ангийн дүрмийг зохиож хэвшүүлэх: Анги танхимд, хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг үр
дүнтэй явуулах зорилгоор өөрсдийн хэлцэж тохирсон, дэг /сахилга бат/-тэй байхаас гадна
сургуулийн орчинд биеэ зөв авч явах, хичээлийн хуваарь, өдрийн дэглэм, өдөр тутмын
сургалтын үйл ажиллагаанд хэрхэн зөв оролцох талаар ангидаа дагаж мөрдөх “Ангийн дүрэм”ийг сургуулийнхаа сурагчийн дүрэм, дотоод журамд үндэслэн, эцэг эхчүүдтэй хамтран энгийн,
ойлгомжтой хэлбэрээр боловсруулна. Сурагчид, эцэг эхчүүдэд танилцуулан тайлбарлаж,
нийтээр өдөр тутам мөрдөж хэвшүүлэхэд анхаарч ажиллана.

•

Хичээлдээ ирэхдээ хичээлийн хэрэгсэл, сурах бичгээ бүрэн авчрах, өөрийн эд зүйлсээ хямгадаж
эзэн болох

Ангид мөрдөх дэг, хичээлийн хуваарийн загвар

Хичээлийн хуваарь

ЦААШИД СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ХАМТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

тохиромжтойг мэдэх, уучлал гуйх, эвтэй байх, зөвшөөрөл хүсэхэд суралцана. Түүнчлэн багш
заавраа товч тодорхой алхамчилж өгөх, зааврыг нийтээр давтан хэлүүлэх, хийж чадахгүй байгаа
сурагчдад дэмжлэг үзүүлэх, бүрэг ичимхий сурагчдаас амар хялбар асуулт асуух, боломжийг
олгох зэргээр дасгана. Мөн багш сурагчдаа хөгжөөх, найз шиг нь байх нь хамгаас чухал.

Хоёр: Хувийн соёл
•

Багш, ажилтан, сурагчидтай хүндэтгэлтэй харьцан мэндэлдэг байх

•

Сургуулийн эд хогшилд ариг гамтай хандах

•

Сургуулийн баталсан дүрэмт хувцас болон биеийн тамирын хувцсыг өмсөнө.

•

Ангид хүнсний зүйл, тоглоом авч ирэхгүй байх

•

Хичээлдээ орохдоо болон тарахдаа анги нийтээр жагсаж орох

Гурав: Хичээл сургалт

Ангийн дүрэм зохиож, мөрдөх нь сургуулийн орчинд болон суралцах үйл ажиллагаанд дасан
зохицох, цаашид амжилттай суралцахад чухал нөлөө үзүүлнэ.
11 дүгээр сар: Сурагчдын суралцах үйл ажиллагааг сэдэлжүүлж, урамшуулах замаар
дэмжих
Энэ сар үсэг холбож уншиж сурах, тоо, цифрээр юмсын тоо хэмжээг тэмдэглэх, хялбар
үйл, үйлдлийг математик тэмдэгтээр загварчлах арга барилд суралцаж эхлэх гэх мэт нэлээд
ачаалалтай, хариуцлагатай, амаргүй үе юм. Тиймээс багш сурагчийг шаардаж, болзол тавьж,
хүчээр хийлгэх биш урамшуулсан, амжилтыг тодотгосон, зоригжуулсан, хөгжөөсөн сурах орчныг
бүрдүүлж, сонирхолтойгоор суралцах, хийж бүтээх, тоглох сэдэл, тэмүүлэл бий болгохыг хичээх
хэрэгтэй болно.
Сурагчид ангидаа орохдоо өнөөдөр ямар өдөр байх бол? гэж боддог. Хичээлийн талаар,
багшийн талаар, өөрийнхөө талаар эерэг бодолтой байвал тэр өдөр сайн өдөр байна. Ямар
үед эерэг бодол төрдөг вэ гэвэл сэтгэл ханамж авч байгаа тохиолдолд, урамшуулж байгаа
тохиолдолд эерэг ойлголттой байдаг. Тиймээс сурагч багшаас сэтгэл ханамжтай гоё хичээл, гоё
сайшаал хүлээж байдаг. Иймд заах аргын нэгдлээр хамтарч, 6 настай сурагчийн онцлогийг
харгалзсан сурагч төвтэй, идэвхтэй сургалтын аргаар хичээлийг төлөвлөнө. Хичээл төлөвлөхдөө
хүүхдэд сэдэл тэмүүлэл бий болгох талаас бодож, сурагчийн оролцоог хангасан, сонирхолтой
асуулттай, сурагчдын түвшинд тохирсон хувилбарт өгөгдөл бүхий даалгавруудтай, тухайн
агуулгад тохирсон сургалтын хэрэглэгдэхүүнтэй, алжаал тайлах дасгалтай байхаар төлөвлөнө.
Хүүхэд сонирхоогүй зүйлээ хийдэгггүй. Сурагчдын анхаарлыг татахын тулд сонирхолтой үг
хэллэг, асуулт, оньсого таавар, зураг ашиглах, дууны өнгөө өөрчлөх, биеэр ямар нэг үйлдэл
хийж үзүүлэх зэрэг сурагчдын анхаарлыг татах, төвлөрүүлэх, алжаал тайлах техникүүдийг
ашиглахаа мартаж болохгүй. Жишээлбэл:
- Багш тодорхой тоо хэмнэлтэйгээр алгаа ташина. Жишээ нь: 2 удаа чангаар
дөрөвт хэмжээтэй удаан ташаад дараа нь угсруулаад 3 удаа зөөлнөөр наймт
хэмжээтэй таших, эсвэл нэг чанга 3 сул нэг чанга гэх мэт ташихад сурагчид
үүнтэй адил хэмээр таших гэх мэт.
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- Багш ердийн дуу хоолойгоор “Намайг сонсож байгаа нь алгаа нэг удаа
ташаарай” гэж хэлэхэд анхааралтай сууж байсан хэсэг сурагчид ташина.
Наймайг сонсож байгаа нь алгаа хоёр удаа ташаарай. /алгаа таших сурагчид
нэмэгдэнэ./ Намайг сонсож байгаа нь алгаа гурван удаа ташаарай. /анги
нийтээрээ анхаарна./
- Үлгэрийн баатруудын нэр хэлнэ. Жишээ нь багш “Долоон одойн Уурт” гэхэд
сурагчид хөмсгөө зангидан, гараа эвхэж, духаараа харан зогсох зэргээр түүний
царайг гаргана. Зарим сурагчид хоорондоо муудалцаж байгаа тохиолдолд
үүнийг хийлгэхэд сурагчид бие биенээ харж инээлдэж, уур амьсгал зөөлрөх
нь бий.
- Тухайн тохиолдолд ангид болж буй таагүй үйл явдлыг зогсоохын тулд багш
дараах байдлаар ажиллаж болох юм. Жишээ нь:
1. Зарим сурагчид муудалцаж байвал нэр цохолгүйгээр ангийн дунд “Ухаантай хүүхдүүд”
“Хөөрхөн хүүхдүүд” гэж хэлэх
2. Шуугилдаж байвал “1а ангийнхан томоотой” “Дэгтэй хүүхдүүд”,

Зураг 2

3. Үдийн цайны дараа эсвэл анги хогтой байвал “Цэвэрч хүүхдүүд” гэх мэтээр хэлэхэд сурагчид
тийм төрх байдлыг үзүүлнэ.
- Багш “1, 2, 3 нүднүүд над дээр” гэхэд сурагчид чимээгээ намдан багш руу
хараад “1, 2, 3 нүднүүд багш дээр” гэж хэлнэ.
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын нас, сэтгэцийн онцлогоос хамаарч сурагчдын сурах хөдөлмөрийг
сэдэлжүүлж урамшуулахдаа багш өдөр тутам тэднийг идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа хийх,
хэвшүүлэх замаар тусалбал илүү үр дүнтэй. Жишээлбэл: ангийнхаа хүүхдүүдэд сурах хөдөлмөрийн
эерэг үйлдлүүд, түүнийг илэрхийлэх таних тэмдгүүдийг тайлбарлаж өгнө. Энэхүү таних тэмдгээ
ашиглан хүүхдүүдийн өдөр бүр гаргасан эерэг үйлдлийг урамшуулж, өөр өөрийнх нь сагсанд
/зураг1/ нааж ангийн самбарт байрлуулна. Дээрх сагсанд авсан эерэг үнэлгээг ашиглан, долоо
хоног тутам хүүхдүүдээ дүгнэж, хамгийн их сурах чармайлт гаргасан хүүхдийг шалгаруулж
урамшуулах байдлаар хүүхдүүдээ идэвхжүүлж болно. Жишээг доор зургаар үзүүлсэн бөгөөд
эерэг үйлдлүүдийг хэрхэн сонгох нь багшийн сонголт юм.

12, 1 дүгээр сар: Сурагчдын сурах арга барилд нийцүүлэн үйл ажиллагааг төлөвлөх
Хүүхэд бүр өөр өөрийн онцлогтой байдгийн адил сурах арга барилын хувьд ч янз бүр. Тэд
томчууд биднээс огт өөрөөр сэтгэдэг, юмыг шинээр сурахдаа биднийхээс өөрөөр сурдаг. Хэрэв
бид тэдэнд өөрсдийн заалгаж байсан аргаар заавал тэд хүлээж авах боломжгүй. Зарим хүүхэд
хөдөлгөөн дунд хийж сурдаг бол заримд нь харуулбал, заримд нь сонсговол илүү сайн ойлгодог
бас сэргээн санадаг байх жишээтэй. Иймд сурах арга барилын ялгаатай байдал нь багшаас
ялгаатай арга зүйг шаардана. Тухайлбал, зарим хүүхэд сонсож буйгаа төсөөлөн бодож эсвэл
гараараа давтаж хийвэл тэдэнд илүү амар бас ойлгомжтой байдаг байна. Зарим нь өөртэйгөө
ярьж, бодлоо цэгцэлдэг. Тиймээс аль болох өөрийнхөөрөө хийх, илэрхийлэх, сурсан зүйлээ
харуулах боломж олгоорой.
Сурагч нэг бүрийг хөгжүүлэхийн тулд тэдний сурах арга барил буюу тухайн хүүхэд хэрхэн
хялбар ойлгож сурдаг талаар хувийн онцлогийг тодорхой хугацаанд танин мэдсэний үндсэн
дээр дараах байдлаар ажиллах болох юм. Хэдийгээр сурах арга барилыг эрдэмтэд олон янзаар
ангилдаг ч тодорхой онцлог арга барилд тулгуурлан хүүхэдтэй ажиллаж болох үйл ажиллагааны
жишээг орууллаа.
Хүүхдийн сурах арга барилын хэв шинж

Эерэг
Тэмдэг

Тайлбар

Сайн ажилласан
Багаараа ажилладаг
Хөгжмийн

Харааны

Хэл ярианы

Оюуны

Даалгавраа биелүүлсэн
Бусаддаа тусалдаг
Тэвчээртэй байсан
Идэвхтэй оролцдог
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Бие бялдрын

Харилцааны

Байгалийн
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Бүлэг сэдэв, улирлын төгсгөл дэх бататгал, дүгнэлт хичээлүүдийг дээрх хэлбэрээр зохион
байгуулах нь тухайн сурагч сурч мэдсэн зүйлээ өөрийн арга барил, давуу талаа ашиглан
илэрхийлэх, бусдад ойлгуулах боломж бүрдүүлнэ.

ЦААШИД СУРГУУЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОХ СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ХАМТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Аливааг нүдээр харснаар илүү хүлээж авдаг сурагчдын хувьд багш зураг, дүрслэл, бодит зүйлийг
ашиглах, гол зүйлийг тод өнгөөр ялгасан байх, бүдүүвч схем, оюуны зураглал ашиглах, видео
бичлэг үзүүлэх зэргээр ажиллавал үр дүнд хүрнэ. Тэгвэл сурагчид юу хийх вэ? Жишээгээр үзүүлбэл:
- Сэдэвт зураг авч эвлүүлэг хийх, хичээлийн сэдвээр альбом хийх
- Баримлын шавраар хичээлийн сэдэвтэй холбогдуулан урлал хийх
- Дүрс, зураглал, дүрслэлээр харуулах, схем модел хийх
- Хүүхэлдэй ашиглан жүжигчилсэн тоглолт ангидаа хийх
- Газрын зураг, план зураг ашигласан хичээл хийх
- Хэрчмэл үг, зурган карт ашиглах үйл ажиллагаанд оролцоно.
Аливааг сонсоод илүү ойлгодог сурагчдын хувьд сэтгэлд нь буулгахын тулд хөгжим, дуу чимээ,
анирыг ашиглах, цээжлүүлэх зүйлийг аль болох толгой сүүл холбосон, хэмнэл айзам нийлсэн
байхаар бодож сонгох нь үр дүнтэй. Тэгвэл сурагчид юу хийх вэ? Жишээгээр үзүүлбэл:

2 дугаар сар: Багш асуулт асуух замаар сурагч өөрөө өөрийгөө үнэлэх аргад сургах
Хэн сурахгүй байна вэ? Түүний төлөө би юу хийх вэ? Хийж байгааг нь хэрхэн сайжруулах вэ?
гэж багш зовнидог. Сурагчийн амжилт ганц багшаас хамаарахгүй, сурагч ч мөн хариуцлага
хүлээнэ гэдгийг ухааруулах хэрэгтэй.. Хэрэв сурагчийн ажлыг зөвхөн багш үнэлж, ямар нэг
дүрс, дүнгээр “шагнах нь” өгвөл сурагчийн хувьд өөр үүрэг хариуцлага ноогдохгүй. Багшид
үнэлүүлсэн, дүрсээ авсан гүйцээ гэх буруу хандлага төлөвшдөг. Ахиц ч удааширна. Тиймээс та
дараах байдлаар ажиллаад үзээрэй.
- Зураг дээр юу юу байна вэ?

1. Алга таших, хэмнэл, дуу чимээ оролцуулах

- Хэдэн төрлийн жимс байна вэ?

2. Шүлэг, дуу, үлгэр өгүүлэл ярих, сонсох, аудио бичлэг, хөгжим сонсох

- Чамд өөр өнгийн харандаанууд бий юу?

3. Чээжилсэн зүйлээ аль болох үйл явдалд тохирсон чимээ анир оруулж унших

- Өнгөний сонголтоо чи хэр болсон гэж бодож байна вэ?

4. Шүлэг чээжлэх, бие биедээ уран яруу уншиж өгөх

- Энэ зурагт ногоон өнгийг ашиглавал чи юуг нь
будах вэ? гэх мэтээр асууж, багш “сайн, муу”
гэж хэлэхээсээ өмнө сурагч өөрөө алдаагаа олж,
өөрийгөө үнэлэхэд чиглүүлнэ.

5. Хөгжмийн бичлэг сонсож ярилцах
6. Үсэг бичиг, тооны тухай хүүхдийн дуу сонсох үзэх гэх мэт
Аливааг хөдөлгөөн хийж ойлгодог сурагчдын хувьд биеийн хөдөлгөөн хийлгэх, хүрч мэдрэх
боломж олгох нь үр дүнтэй. Тэгвэл сурагчид юу хийх вэ? Жишээгээр үзүүлбэл:
1. Дүрт тоглоом тоглох
2. Бяцхан жүжигчлэл, дүрийн тоглолт хийх
3. Бодит зүйлтэй харьцах /лего, пазл эвлүүлэх/
4. Хөдөлгөөнт сурах тоглоом тоглох
5. Үг хайх, үгийн сүлжээ бөглөх
Аливааг ганцаарчлан хийж сурдаг сурагчдын хувьд өөрийнхөө бодлыг дагах, өөрийгөө сонсох
мэдрэмжийг хөгжүүлэх боломж олгох, өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх нь үр дүнтэй. /тухайн
даалгаврыг гүйцэтгэхийн хувьд/ Тэгвэл сурагчид юу хийх вэ? Жишээгээр үзүүлбэл:
1. Өөрөө оролдож, эрэлхийлж хийх
2. Бие даан ажиллах
3. Асуулт хариултын тэмцээнд оролцох
Аливааг учир шалтгаан, уялдаа холбоонд нь авч үзсэнээр илүү ойлгодог сурагчдын хувьд
тайлбарлан яриулах, нээлттэй асуулт тавих, өөр бусад зүйлстэй холбож дэлгэрүүлэх зэргээр
боломж олгох нь үр дүнтэй. Тэгвэл сурагчид юу хийх вэ? Жишээгээр үзүүлбэл:
3. Хөлөгт тоглоом тоглох, бодлого бодох
4. Орчныхоо эд зүйлсээс геометрийн дүрс олох
5. Шинжлэх ухааны жижиг туршилт хийх
6. Адил төстэй ялгаатай зүйлийг олуулах
7. Оюуны зураглал хийх, тайлбарлах
Хэн нэгэнтэй хамтарч хийснээр илүү идэвхтэй оролцож, аливааг хялбар ойлгодог сурагчдын
хувьд багаар ажиллуулах, бусдад заах боломж олгох нь илүү үр дүнтэй. Тэгвэл сурагчид юу
хийх вэ? Жишээгээр үзүүлбэл:
8. Болж өгвөл хосоор, багаар ажиллуулж байх
9. Дүрд тоглуулах
10. Бусдад туслах, зааж өгөх боломж олгож байх гэх мэт.
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Эндээс гол нь сурагч өнгөний сонголт дээр анхаарах ёстой байж гэдгээ ухаарна. Улаан лоолийг
улаан өнгөөр, дээрх навчийг нь ногоон өнгөөр, хашаа, өвс ургамлыг өнгөөр нь ялган будах
байж гэж алдаагаа олж, хэрхэн сайжруулах вэ гэдгээ мэдэж авна. Энэ нь өөрийгөө үнэлж,
бодитой дүгнэлт хийж, цаашид хийж буй зүйлдээ ухамсартай хандах сэдэл бий болно.
Сурагчийн ажлыг багш ганцаар үнэлэхгүй, сурагч бас өөрөө өөрийгөө үнэлэхэд оролцоно.
Түүний оронд багш сурагчаас “Чи өөрийнхөө ажлыг хэр зэрэг болсон гэж бодож байна вэ?
Яагаад? Тэгвэл яавал илүү сайжруулах вэ? гэх мэтчилэн асууж, өөрсдөөр нь яриулна. Сурагч
өөрийгөө юуг хэрхэн сурсан бэ? Юун дээр алдсан бэ? Яавал хийснээ улам сайжруулах вэ?
гэдгээ бодож эхэлнэ. Суралцагч өөрийнхөө талаар бага зэрэг ч гэсэн мэдэж авна. Багш сурагч
хамтарч бүтээгээд, хаана хүрснээ хамтарч үнэлээд, хэрхэн сайжруулахаа ярилцах нь багш, сурагч
өөрөө өөрийгөө үнэлэхэд сургаж буй чухал алхам юм. Өөрөөр хэлбэл багш өөрийнхөө ихэнх
үүрэг хариуцлагыг хүүхдэд шилжүүлж байна гэсэн үг. Ингэснээр сурагч багшид таалагдах гэж,
багшаас ямар нэг дүрс, дүн авах гэж биш харин сайн гүйцэтгэлийн төлөө өөртөө хариуцлагатай
байж сурах болно.
Мөн сурагчийн даалгаврыг өөрөөр нь засуулж болно. Өөрөөр хэлбэл сурагчдад даалгаврыг
гүйцэтгэсэн зөв хувилбарыг өгөхөд, сурагч түүнтэй өөрийн ажлыг тулган засна. Ингэснээр сурагч
өөрөө алдаагаа олох төдийгүй, яавал зөв болохыг ойлгож авна. Чадварлаг сурагчийн хувьд
ялгаатай байдлын үүднээс зөвхөн зөв хариултыг өгөхөд, өөрөө алдаагаа олж, өөрөө алдаагаа
засах боломж олгоно.
3 дугаар сар: Ангид харилцааны эерэг уур амьсгалыг бий болгох
Анги хамт олон бол сурагчийн хоёр дахь гэр бүл. Тиймээс багш сурагчдаа хүндэтгэн, ээж
шиг нь, найз шиг нь байж чадвал ангид ч мөн тийм халуун дотно уур амьсгал бүрдэх болно.
Багш сурагчдаа загнах, гар хүрэх, шийтгэх зэрэг сөрөг хандлага гаргавал хүүхэд сургууль
дээрээ айдас түгшүүртэй болж, сурах сэдэл тэмүүлэл буурах, сургуульд дургүй болох, зожигрох,
дуугүй, аймхай болох зэрэг сөрөг үр дагавар гардаг.
Түүнчлэн багшийн зүгээс үзүүлэх эерэг харилцаа нь сурагчид өөртөө итгэх итгэлийг бий болгоно.
Хүүхэд өмнө нь хийж үзээгүйдээ өөртөө итгэлгүй байж болдог. Сурагчийн алдаан дээр үндэслэн
зөвийг ойлгуул, бусад сурагчтай бүү жиш. Өөрөөр хэлбэл:
1. Сурагч алдаа хийхээс айдаггүй
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Ангийн үйл ажиллагаанд туслах хуваарь

2. Алдлаа гэж бусад нь шоолдоггүй
3. Багш нь зэмлэж, шийтгэдэггүй,

/зураг 3/
Жагсаалын ахлагч

Ангийн жижүүр

Үдийн цайны туслах

2. Сурагч, багшийн хооронд эелдэг, дотно харилцааг бий болгоно.

Сурагчийн нэр

Сурагчийн нэр

Сурагчийн нэр

3. Анхаарч сонсох нь өөрийг нь хүндэтгэж байгааг ойлгож, урамшиж, өөртөө итгэлтэй болно.

Багшид туслагч

Номын булан

Ирц мэдээлэгч

Сурагчийн нэр

Сурагчийн нэр

Сурагчийн нэр
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4. Бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэдэг уур амьсгалыг ангид бүрдүүлэхэд анхаарна.
Хүн бүр л алдаа хийдэг. Алдаанаас харин бүгдээрээ суралцъя, дахин ийм алдаа давтахгүй
байхын төлөө гэсэн хандлагыг сурагчдад төлөвшүүлэхийг хичээх хэрэгтэй.
Багш хүүхдийн ярьсан бүхнийг бүрэн сонсох амаргүй. Гэвч хүүхдийг тэвчээртэй сонсож чадвал
түүний талаар олон зүйлийг мэдэж авах, хүүхдийн хөгжил төлөвшилд эерэг нөлөө үзүүлэх сайн
талтай. Тухайлбал,
1. Сурагчийн амьдрал болон ярьж буй зүйлинх нь талаарх түүний ойлголт ямар байгааг мэднэ.

4. Хүүхдийг сонсох нь асуудлыг шийдвэрлэх эхний алхам байдаг.
Та хүүхдийг хэдийчинээ сонсоно, хүүхэд таныг төдийчинээ сонсоно.

Маргаан, зөрчилдөөнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Сурагчдын дунд зөрчилдөх тохиолдол байнга гардаг. Бидэнд хүүхдүүдийн дунд гарсан
зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхэд энгийн амархан санагддаг. Жишээлбэл: Бусдын юмыг булааж
авч болохгүй. Буцааж өгөөд уучлалт гуй гэх нь хүүхдийн хооронд үүссэн зөрчилдөөнийг
шийдвэрлэчихлээ гэж үзвэл хангалтгүй юм.
Хүүхдүүд маргаан шийдвэрлэхийг эхлээд багш, насанд хүрэгчдээс суралцдаг. Аажмаар анги
хамт олон бүрэлдэж, хамт олноороо тоглож, үйл ажиллагаанд оролцсоноор маргаан, зөрчлийг
шийдвэрлэх аргаа олж, үе тэнгийхнээсээ суралцдаг.
Ангид гарсан маргааныг байнга багш зохицуулж шийдвэрлэх бус, маргаан, зөрчилдөөн үүссэн
шалтгааныг сонсох, хэрхэн зохицуулах талаар бусад сурагчдын саналыг сонсох, ярилцах,
хамтран шийдвэрлэх боломжийг сургачдад олгож байхыг эрмэлзээрэй. Тухайлбал, маргаан,
зөрчилдөөний дараа хэрхэн тайвшрах талаар дараах зөвлөгөөг өгч болох юм. Үүнд:
-

Өөрийг нь уурлуулж бухимдуулж байгаа зүйлээс, үйл явдлаас холдох, орхих

-

Хүүхдүүд шоолвол хариу тоглоом наргиан болгож өнгөрөөх, анхаарахгүй байх

-

Үлээсэн бөмбөлөг хийгээ гаргаж байгаа шиг урт амьсгалж, амьсгалаа гаргах

-

Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө хэмжиж сэтгэл хөдлөл нь ямар хэмжээнд байгаа яагаад ямар
нөхцөл, шалтгаан байгаа тайлбарлах

Өөрөө буруугаа хүлээдэг, уучлалт хүсдэг, уучилж чаддаг харилцааны соёлд сургах нь чухал.

4 дүгээр сар: Дасгал даалгавраар дамжуулан бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх
Хүүхэд бүр нэг ижил зүйлийг харж байлаа ч өөр өөрийнхөөрөө хүлээж авдаг. Бүх хүүхэд
багшийг дуурайж нэг ижил загвараар хийх албагүй. Байнга хуулбарлах, даган дуурайх, ганц
хариултттай бодлогын шийдлийг олж сургах нь сурагчдыг хүсэл эрмэлзэлгүй, дорой, өөртөө
итгэлгүй байдал руу хөтөлдөг. 6-12 нас нь хүүхдийн бүтээлч хандлага төлөвших хамгийн таатай
үе. Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд тусгай цаг, хөтөлбөр, агуулга шаардлагагүй. Гагцхүү багш
өөрөө хийлгэж буй дасгал даалгавруудаа боломжит хувилбаруудаар нь бүтээлчээр ашигласнаар
аажимдаа сурагчид ч мөн тийм чадварт суралцаж, шинийг эрэлхийлдэг, олон талаар нь хардаг,
өөрсдөө шинийг зохиодог болно. Боломж олговол гайхалтай санаанууд тэднээс гарч ирнэ.
Шинийг эрэлхийлэх, сэдэх, санаачлах, шинээр бүтээх боломж олгоорой. Тэд чадна.
Дөрөвдүгээр сар нь монгол хэлний хичээлийн хувьд гадаад үсэг үзэж байх үе. Тиймээс дараах
даалгаврыг хэрхэн бүтээлчээр хувирган ашиглаж болох санаануудыг санал болгож байна.
Даалгавар 1.

Багш ангидаа сурагчид бие биеэ хүндэлсэн эерэг уур амьсгал бүрдүүлэхийн тулд анги нийтийн
ажилд хүүхэд нэг бүрийг татан оролцуулж чадвал тэд үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах, бусдын
ажилд хүндэтгэлтэй хандаж, бие биетэйгээ эерэг харилцаж дадаж хэвших сайн талтай.

А. Үгсийн уншаарай.

дуртай, кино, Би, үзэх, бас, цирк

Багш сурагчдад зориулан анги нийтийн ажлын хуваарь /зураг3/ гаргаж долоо хоног тутам
хүүхдийн нэрсийг гаргаж тэдний гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлаж өгч хийж хэвшүүлэх хэрэгтэй.
Мөн үүрэгт ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн талаараа ангийнхаа нөхөддөө тайлагнах, ярилцах зэргээр
хүүхдүүд бие биенээ ойлгох, хамт олонч уур амьсгал бүрдүүлэхэд багш тусална.

а. Үгсээр өгүүлбэр бүтээгээрэй.

Эдгээр 6 үгийг уншаад л өнгөрөхийн оронд дараах байдлаар хувирган ашиглах нь зүйтэй.

6 үгтэй

Би

кино

бас

цирк

үзэх

дуртай.

б. Үг хассаар, 5, 4, 3, 2 үгтэй өгүүлбэр бүтээгээрэй гэх мэт.
Хосоор ажиллуулах тохиолдолд дээрх ялгаатай байдлыг харгалзан “Би, бас” гэдэг үгийг
удаавтар уншдаг сурагчид өгнө. Өгүүлбэр зохиолгохдоо эхлээд бүх үгийг ашиглах ба дараа
нь нэг нэгээр хасах замаар хоёр үгтэй өгүүлбэр болгон хувиргана. Энэ нь цаашид сурагчид
өгүүлбэр зохиоход цөөхөн тооны үгэнд хягаарлагдахгүй хэрхэн дэлгэрэнгүй өгүүлбэр зохиож
болох ойлголтын суурь болж өгөхөөс гадна тоо тоололтой холбогдоно.
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Илүүц үгийг олоорой.
гэр

байшин

парк

майхан

машин

трактор

заан

автобус

жүжиг

кино

цирк

алим

Энэхүү даалгаврыг хийлгэхдээ нэгдүгээр мөр хүн
амьдран суудаг зүйлсийн нэр, хоёрдугаар мөрөнд
машин техник, гуравдугаар мөрөнд үзвэрийн нэр
байгааг уншаад илүүц үгийг олоод дуусгавал тун
дутагдалтай юм. Багш хэрхэн бүтээлчээр ашиглах
боломжууд байна вэ?

1. Үгсийг хэрчмэл байдлаар өгсөн тохиололд дээрхийн адилаар ажилласны дараа хольж
хутгаад, буцааж эхний байдалд оруулах
2. Багш мөр тус бүрт хэдэн үг, нийт хэдэн үг байгааг асуух
3. Урц, концерт, такси гэх мэт үгсийг багш нэмж тавихад, зүй тогтлын дагуу сурагчид хаана
байхыг олох
4. Магадгүй багш илүү бүтээлчээр хандан, заан, алим гэсэн илүүц үгсийг гадаад үсэг бүхий
үгээр өөр солих гэх мэтчилэн төлөвлөнө.
Нэг хичээл дээр олон дасгал даалгаврыг яаруу сандруу, хагас дутуу хийхээс илүү цөөн тооны
дасгал даалгаврыг бүтээлчээр хувирган, чанартай сайн төлөвлөвөл тухайн агуулгыг гүн бат
эзэмшүүлэхээс гадна олон чадварыг зэрэг хөгжүүлэх болно. Иймд тухайн дасгал даалгавруудыг
хэрхэн бүтээлчээр хувиргах, боловсруулах талаар баг секцээрээ хамтран ажиллаж, туршлагаа
хуваалцан улмаар өөрсдийн багшлах арга техник, хандлагыг өөрчлөхийн төлөө ажиллах нь
чухал юм.
5-р сар: Зорилго тодорхойлох замаар сурагчдыг идэвхжүүлэх, үнэлэх
Энэ үед сурагчид сургуулийн амьдрал, сурах үйл ажиллагаанд нэлээд дасаж өөрөөр хэлбэл
учраа олж эхэлсэн байх болов уу. Иймд энэ үеэс ээлжит хичээл бүрийн хувьд зорилготой байж,
түүндээ хүрэхийн тулд хэрхэн хариуцлагатай, цагийн баримжаатай хандаж сургахад анхаарна.
Багш хичээл эхлэхэд “Бид энэ хичээлээр юу юу хийх вэ? Хэрэв эдгээрийг хийж дуусгавал ямар
нэмэлт даалгавар дээр ажиллаж болох вэ? гэдэг талаар сурагчидтайгаа тохиролцоно. Ингэснээр
сурагчид зорилготой байж, нэг даалгавар хийж дууссан бол бусдад саад бололгүй дараагийн
даалгавраа хийнэ гэдгийг ухаарснаар бусдыг хүлээж назгайрахгүй, цаг алдахгүй байж, хүүхэд
бүр өөрийнхөөрөө хөгжих, хүүхэд бүрд ахиц гарах боломж бүрдэнэ.

Дүрэм
журмыг
ойлгож
биелүүлдэг

Бүлэгт
нэгдэж
ажиллаж
чаддаг

Өөрийн
үйлдэл,
сэтгэл
хөдлөлийг
хянадаг

Өгсөн
даалгаврыг
бие даан
гүйцэтгэдэг
Хичээлийн
хэрэгсэл, өөрийн
зүйлсээ хариуцаж
хямгаддаг

Өдөр тутмын
ангийн үйл
ажиллагаанд
идэвхтэй оролцдог

Багшийн аман
зааврыг ойлгож
биелүүлдэг

Бусадтай эерэг
харилцдаг Өөрийн
хэрэгцээг илэрхийлдэг

Дасгал,
даалгаврыг
товлосон цагт
гүйцэтгэдэг

Энгийн эхийг
самбараас
хуулж чаддаг
Хөдөлгөөний
үед тэнцвэрээ
хадгалдаг
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Даалгавар 2.

Хувцсаа
өөрөө
өмсөж,
тайлан
эмх
цэгцтэй
байдаг

Бичгийн
зурлага
зурдаг
дүрсийн
хүрээ
давуулалгүй
буддаг

Хичээлд
идэвхтэй
оролцдог

Багш үүнийг сонирхолтой болгох үүднээс захирлаас, эцэг эхчүүдээс магадгүй харь гаргаас ирсэн
“захиа” болгон орлуулж болно. Захиаг хананд хадна. Түүн дээр хийх ажлыг түүнтэй холбоотой
ямар нэг тэмдэглэгээгээр төлөөлүүлсэн байх ба багш түүнийг тайлбарлаж өгнө. Хичээл бүрийн
төгсгөлд багш, сурагчид юу сурч мэдсэнээ, хийх ёстой зүйлсээс алийг нь хийж чадсан үгүйгээ,
юунаас болсныг, юуг сайжруулах ёстойгоо тунгаах боломжийг олгоно. Энэ дүгнэлтүүд нь
цугларсаар долоо хоног бүрийн эцэг эхтэй харилцахад хэрэгтэй.
Хичээлийн жилийн туршид багш ажлын үр дүнгээ, сурагч бүхий л зүйлээ бататган дүгнэх үе.
Багш хичээлийн жилийн төгсгөлд хүүхэд нэг бүрийн суралцах чадварыг үнэлэх нэг төрлийн
хяналтын хуудас бөгөөд хүүхдийн бие бялдар, танин мэдэхүй, нийгэмшихүйн болон сэтгэл
хөдлөлийн хөгжил гэсэн хөгжлийн чиглэл бүрийн чадваруудыг багтаасан.
Багш хичээлийн жилийн туршид хийсэн ажиглалтын дүнд тулгуурлан, цэцгийн дэлбээг өнгөөр
тэмдэглэж өгөх ба сурагч өөрөө багшийн тэмдэглэсэн өнгөөр будах юм. Хүүхэд тухайн
чадварын хувьд маш сайн байвал ногоон өнгөөр, дэмжлэг хэрэгтэй бол шар өнгөөр, анхаарах
шаардлагатай бол улаан өнгөөр тэмдэглэнэ.

НЭР

Энэхүү үнэлгээ нь сурагчдын эзэмшсэн мэдлэг чадварын талаар эцэг, эхэд зориулсан мэдээлэл
болох ба сурагчдад энэ талаар мэдээлэхгүй. Багшийн хувьд хүүхэд бүрийн хөгжлийн онцлог,
ялгаатай байдлыг илэрхийлэх төдийгүй цаашид хөгжүүлэх төлөвлөлт хийхэд тустай үнэлгээ
болно.
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