Б.Мөнхзаяа Ph.D
Нийслэлийн боловсролын газрын сургуулийн өмнөх, бага
боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Нонна
АБТА, боловсрол судлалын магистр,
“Зөвлөх” багш, хүндэт профессор
Бага насны хүүхдийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хэл яриаг хөгжүүлэхэд
чиглэсэн сэдвийн үлгэрчилсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
“Насан турш цаг, өдөр мөч бүхэнд төлөвлөгөөтэй ажилласан хүн зорилгодоо хүрч
чадна”. Д.Цэвэгмид
Өнөөдрийн нийгэмд бид бодит чадвартай, бүтээлч XXI зууны иргэдийг хэрхэн
хүмүүжүүлж, төлөвшүүлэх вэ? Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгч багш ба арга зүйч
нарт тулгамдсан чухал асуудлын нэг бол сэдэв хэрхэн сонгох, сэдвийн боловсруулалт
хэрхэн хийх вэ? Энэ асуудал мэргэжлийн бусад хүмүүст ч тулгардаг. Өнөөдөр энэ
асуудлаар дагнан судалж шинжлэх ухааны үндэстэй хийж байгаа ба үлгэрчилсэн сэдвийн
төлөвлөгөө төдийлөн хангалттай бус байна. Хүмүүжүүлэгч багш нар сэдвийн санааг
зөвхөн орчинд нь байгаа зүйлийг төлөвлөж мөн л давтан бие биеэсээ хуучин сэдвийн
төлөвлөгөөг хуулахаас илүүтэйгээр хүүхдээс ирж буй дохио сигнал, оршин буй газар
нутгийн онцлог, хүүхдийн сурах үйлийг дэмжихүйц сонирхолтой байхад анхаарах нь
чухал. Хүүхдийн мэдлэгийн хүрээг хязгаарлаж, хэл яриаг хөгжүүлэх, үгийн баялгийг
нэмэгдүүлэх, ярианы чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг хүүхдийг хөгжүүлэх талаар тодорхой
зүйл оруулахад анхаарах нь зүйтэй. Иймд хүмүүжүүлэгч багш нартаа дор дурдсан
үлгэрчилсэн сэдвийн төлөвлөгөө гаргахыг хичээсэн бөгөөд та бүгд энэ жишээн дээр
тулгуурлан өөрсдийн сэдвийн дагуу төлөвлөгөө гаргана гэдэгт итгэж байна.
Нэгдүгээр хувилбар.
Бага бүлэг (2 – 3 хүртэл нас)
Сар долоо хоног

Үлгэрчилсэн сэдэв ба төсөл

9 дүгээр сар
1дүгээр долоо хоног

Эрдмийн баяр. Бүлэгтэйгээ танилцах.

2 дугаар долоо хоног “Сайн байна уу багачуудаа” танилцах сар. Хоорондоо танилцах.
3 дугаар долоо хоног Хэн олон шүлэг мэдэх вэ? Хүүхдийн хэл ярианы түвшинг ажиглах
4 дүгээр долоо хоног долоо хоног
Хөдөлгөөнт тоглоомын өдөр. Хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг
ажиглах, судлах долоо хоног.

10 дугаар сар
1 дүгээр долоо хоног “Миний хайртай өвөө, эмээ”. Олон улсын ахмадын өдөр.
2 дүгээр долоо хоног “ Миний хайртай багш”. Олон улсын багш нарын өдөр.
3
дугаар
хоног

долоон “Алтан намар”. Намрын эхэн сар, ургамал хагдарч эхэлнэ.
Бидний наадгай ба тоглоомууд.

4 дүгээр долоо хоног
11 дүгээр сар
1 дүгээр долоо хоног Яагаад “Алтан намар” гэж нэрлэсэн бэ.
2 дүгээр долоо хоног Намар ямар хүнсний ногоо хураадаг.
3
дугаар
хоног

долоон Чи тээврийн ямар хэрэгсэл мэдэх вэ. (машин, автобус)г.м..
Хөдөлгөөнт тоглоомын долоо хоног.

4 дүгээр долоо хоног
12 дугаар сар
1 дүгээр долоо хоног Сайн байна уу, өвөл боллоо. (Өвлийн эхэн сар).
2дугаар долоо хоногт Нүүдлийн шувууд гэж ямар шувууг хэлдэг вэ?
3
дугаар
хоног
4
дүгээр
хоногт

долоон Чи ямар сав суулга мэдэх вэ? Сэдэвт тоглоом “Айл гэр”.
Удахгүй шинэ жил болно доо. Шинэ жилийн дуу шүлэг.
долоо

1 дүгээр сар
1дүгээр долоон хоног Чийрэгжүүлэх үйл ажиллагааны долоо хоног.
2 дугаар долоо хоног Өвлийн зугаа наадам. Шагайн наадам, тоглоомууд.
3дугаар долоон хоног Чи ногоо жимсийг нэрлэж чадах уу.
4 дүгээр долоо хоног Удахгүй цагаан сар болно. Цагаан сарын холбогдолтой шүлэг, дуу
оньсого.
2 дугаар сар
1
дүгээр
долоон Бид хамт хөдөлмөр хийх дуртай.
хоног 2 дугаар долоо Өвлийн адаг сард моднуудад ямар өөрчлөлт гарсан байна .
хоногт
Бид юу иддэг вэ?
3
дугаар
долоон
Миний аавын баяр. (Цэргийн баярын өдөр).
хоног
4
дүгээр
хоногт

долоо

3 дугаар сар
1 дүгээр долоо хоног Бид ээждээ хайртай. (Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр).
2
дугаар
хоногт

долоо Хавар ирлээ. (Хаврын эхэн сар эргэн тойрон хаврын шинж орж
байгааг ажиглаад юу юу өөрчлөгдсөн байна вэ.).

3
дугаар
хоног

Хавар тэжээвэр амьтан гэж ямар амьтныг хэлдэг вэ. (Нохой, муур,
долоон гахай, тахиа , үхэр, адуу, тэмээ, хонь ямаа)
Зэрлэг амьтад гэдэг амьтдыг нэрлэдэг тэд яаж амьдардаг вэ?

4
дүгээр
хоногт

долоо

4 дүгээр сар
1
дүгээр
хоногт
2
дугаар
хоног
3
дугаар
хоногт
4
дүгээр
хоногт

долоо Чи хүүхдийн ямар номонд дуртай вэ?
Нар, сар, однууд ба пуужингууд (Сансарт амьтан, хүн ниссэн
долоон тухай).
Хавар ямар ургамал яаж сэргэж байна ?
долоо Хавар ямар шувууд буцаж ирдэг вэ?
долоо

5 дугаар сар
1
дүгээр
хоног

долоон Малын хөөрхөн төлүүд (Ишиг, хурга, тугал, унага, ботго).
Малчид хавар ямар хөдөлмөр хийдэг вэ?

2
дугаар
хоногт

долоо Манай цэцэрлэгийн талбайд ямар шувууд байна вэ?

3
дугаар
хоногт

долоо

4
дүгээр
хоногт

долоо

Нар, агаар, ба ус - -бидний сайн найзууд.

Дунд бүлэг (3 -4 нас).
Сар долоо хоног

Сэдэв ба төсөл

9 дүгээр сар
1 дүгээр долоо хоног Эрдмийн баяр.

2
дугаар
хоног
3 дугаар
хоног

долоо Хүүхдүүдээ хоорондоо танилцъя. Эрдмийн баяр.
Ургамлууд яагаад хагдарч байна вэ?
долоон Намрын эхэн сарын тухай танилцуулах.

4
дүгээр
хоногт

долоо

10 дугаар сар
1дүгээр долоо хоног Бид эмээ өвөөдөө хайртай тэднийг хүндэлдэг. (Олон улсын ахмадын
өдөр).
2
дугаар
хоног

долоо Багшийн баяр. (Олон улсын багш нарын өдөр).
Алтан намар. Намар хүнсний ямар ургамал хураадаг вэ?

3
дугаар
хоног

долоо Малчид намар ямар хөдөлмөр хийдэг вэ? (Өвс хадах, малын тэжээл
бэлтгэх, малын хашаа засах г.м.).

4 дүгээр долоо хоног
11 дүгээр сар
1 дүгээр
хоног
2
дугаар
хоногт
3 дугаар
хоног

долоон Манай бүлэг. Бид эв найрамдалтай хүүхдүүд. Сайн үйл муу үйл.
Замын хөдөлгөөний дүрмийн тухай
долоо Намрын адаг сар, бидний тойронд өнгө өнгийн олон зүйл (орчинд
байгаа) танилцуулах.
долоон Цас олон хэлбэртэй, цас ороод эргэлдээд хайлж байна.

4
дүгээр
хоногт

долоо

12 дугаар сар
1 дүгээр
хоног
2
дугаар
хоног
3-4 дүгээр
хоногт

долоон Өвлийн эхэн сард юу өөрчлөгддөг вэ? Өвлийн тухай шүлэг, оньсого.
Өвлийн ямар хувцас байдаг вэ?
долоо Удахгүй шинэ жил болно.
долоо

Шинэ жилийн тухай оньсого, зүйр цэцэн үгс.

1 дүгээр сар
1 дүгээр
хоног
2
дугаар
хоног

долоон Чийрэгжүүлэх үйл ажиллагааны долоо хоног
Өвлийн зугаа наадам.
долоо Тээврийн тухай чи юу мэдэх вэ? (Автобус, хөнгөн тэрэг, ачааны

3
дугаар
хоног
4
дүгээр
хоногт

долоо машин, галт тэрэг г.м.).
Бид эрүүл ба хүчтэй болж өсөхөд юу хийх ѐстой вэ? (Хөдөлгөөн
долоо хийх, усаар чийрэгжих г.м.).

2 дугаар сар
1-2 дугаар
хоногт

долоо Бид хамт ямар ажил хийх дуртай вэ?

3-4 дүгээр
хоногт

долоо Аавын баяр. /Цэргийн баярын өдөр/.

Монгол дээл, хувцас.
Цагаан сар. Дуу, шүлэг , оньсого, зүйр цэцэн үгс, ардын тоглоом г.м.

3 дугаар сар
1-2 дугаар
хоногт
3-4 дүгээр
хоногт

долоо Ээжийн баяр. (Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр).
Бидний тоглоом юугаар хийсэн байна вэ?
долоо Хаврын эхэн сарын онцлог. Хаанаас яагаад мөсөн унжлагууд гараад
ирсэн бэ ? Мөс бол ус.

4 дүгээр сар
1
дүгээр
хоногт

долоо Орос ардын үлгэрийн долоо хоног.

2-3 дугаар
хоногт

долоо

4
дүгээр
хоногт

долоо

Сансрын өдөр. Монголын сансрын нисэгч хэн гэдэг хүн байдаг вэ?
Манай гэр бүл. Олон улсын гэр бүлийн өдөр.

5 дугаар сар
1-2 дугаар
хоногт
3
дугаар
хоногт
4
дүгээр
хоногт

долоо Таван хошуу мал ба төлийн тухай.
Жимс ба хүнсний ногооны талбай.
долоо Нар, агаар, ус бидний эрүүл мэндэд яагаад хэрэгтэй вэ?
долоо

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр.

Ахлах бүлэг (4 нас)
Сар ба долоо хоног Сэдэв ба төсөл
9 дүгээр сар

1-4 долоо хоногт

Эрдмийн баяр. Манай бүлэг. Чи оршин сууж байгаа хот, аймаг, сум,
дүүргийн тухай юу мэдэх вэ?
Бидний туслагч нүд. Чи мөөг, жимсгэнэ яаж ургадгийг үзсэн үү.

10 дугаар сар
1-2 дүгээр
хоногт

долоо Бидний эмээ өвөө нарын өдөр. (Олон улсын ахмадын өдөр).
Бидний хайртай багш. (Олон улсын багш нарын өдөр).
долоо Бидний туслагч нүд, ам. Чи мөөг (талын, ойн), жимсгэнэ яаж
ургадгийг үзсэн үү? Тэдгээрийг идэж үзсэн үү?

3-4 дүгээр
хоногт
11 дүгээр сар
1-2 дугаар
хоногт

долоо Намрын адаг сарын онцлог. Зэрлэг амьтад гэ ямар амьтныг хэлдэг
вэ? Тэд өвөл болохоор яаж амьдардаг вэ?

3-4 дүгээр
хоногт

долоо Өвөл намрын хувцас юугаараа ялгаатай вэ?
Сэдэвт тоглоомын долоо хоног.

12 дугаар сар
1-дүгээр
хоног

долоо Өвлийн эхэн сарын онцлог. Нүүдлийн шувуу гэж ямар шувуудыг
хэлдэг вэ?
Өвлийн зугаа наадам

2
дугаар
хоногт
3
дугаар
хоног
4
дүгээр
хоногт

долоо Өвөл ямар мод өвөл зунжин ногоон байдаг вэ?
Удахгүй шинэ жил болно. Шинэ жилийн дуу, шүлэг, оньсого,
долоо тоглоомууд.
долоо

1дүгээр сар
1дүгээр
хоног
2
дугаар
хоног
3 дугаар
хоног
4
дүгээр
хоногт
2- дугаар сар

долоон Чийрэгжүүлэн үйл ажиллагааны долоон хоног.
Манай анги ба гэрт ямар тавилгууд байдаг вэ?
долоо Чи нисдэг ямар ямар онгоц мэдэх вэ?
Удахгүй цагаан сар болно. Цагаан сартай холбоотой шүлэг, дуу,
долоон оньсого ба ардын тоглоом танилцуулах.
долоо

1-2 дугаар
хоногт
3-4 дүгээр
хоногт

долоо Монгол ардын үлгэрийн долоо хоног .
Монгол ардын тоглоомын долоо хоног.
долоо “Аавын өдөр”. Монгол улсын цэргийн цэргийн баярын өдөр.
Цагаан сар.

3 дугаар сар
1-2 дугаар
хоногт

долоо “Ээжийн баяр”. Манай гэр бүл./Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын
өдөр.

3-4 дүгээр
хоногт

долоо Хаврын эхэн сарын онцлог.
Зэрлэг амьтад гэж ямар амьтдыг хэлэх вэ? Чи тэр амьтдаас үзсэн үү?

4 дүгээр сар
1
дүгээр
хоногт
2-3 дугаар
хоногт
4дүгээр
хоногт

долоо Бусад орны хүүхдийн зохиолчдын ном ба үлгэрийн долоо хоног.
Сансарт анхны нисэгч ниссэн өдөр. Дуу, шүлэг.
долоо Олон улсын гэр бүлийн өдөр.
долоо

Зэрлэг ба тэжээмэл амьтдын юугаараа ялгаатай вэ?

5 дугаар сар
1-2 дугаар
хоногт

долоо Зэрлэг ба тэжээвэр амьтны төлийн тухай чи нэрлэж чадах уу?

3
дугаар
хоногт

долоо Хаврын адаг сард ямар хорхой шавжууд гарч эхэлдэг вэ?

4
дүгээр
хоногт

долоо

Талын олон янзын цэцгүүдээс нэрлэнэ үү.
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр.

Бэлтгэл бүлэг (5 – 6 нас).
Сар, долоо хоног

Сэдэв ба төсөл

9 дүгээр сар
1
дүгээр
хоногт

долоо Эрдмийн баяр. Чи оршин сууж байгаа хот, аймаг, сум дүүргийн
тухай юу мэдэх вэ?
Бид Улаанбаатар хотын тухай юу мэдэх вэ?

2дугаар долоо хоногт Намрын эхэн сарын онцлог. Яагаад “Алтан намар” гэж нэрлэдэг вэ?
3

дугаар

долоо Далайн гүн ба түүний амьтдын тухай юу мэдэх вэ?

хоногт
4
дүгээр
хоногт

долоо

10 дугаар сар
1
дүгээр
хоногт

долоо Эмээ өвөө нар бидний хамгийн сайн найзууд. (Олон улсын ахмадын
өдөр).

2
дүгээр
хоногт

долоо Олон улсын багш нарын өдөр.

3
дугаар
хоногт
4
дүгээр
хоногт

“Аав ээж би спортын гэр бүл” спортын уралдан тэмцээнтэй өдрүүд.
долоо Орос ардын үлгэрүүдийн долоо хоног .
долоо

11 дүгээр сар
1
дүгээр
хоногт
2
дугаар
хоногт

долоо Тоглоомын долоо хоног.
Ардын аман зохиолын долоо хоног.
долоо Экологийн тухай мэдлэг өгөх долоо хоног.

3
дугаар
хоногт

долоо

4
дүгээр
хоногт

долоо

Намрын адаг сарын онцлог.

12 дугаар сар
1
дүгээр
хоногт

долоо Өвлийн эхэн сарын онцлог. Өвөл мод, бут,цэцэг, өвс, ногоо
жимсний талбайд ямар өөрчлөлтүүд гарсан байна вэ?

2
дугаар
хоногт

долоо Миний эрх үүрэг. Олон улсын хүний эрхийг хамгаалах өдөр.

3-4 дүгээр
хоногт

долоо

Удахгүй шинэ жил болно. Шүлэг, дуу, оньсого, зүйр цэцэн үгс г.м.

1 дүгээр сар
1дүгээр долоо хоногт Чийрэгжүүлэх үйл ажиллагааны долоо хоног.
2
дугаар
хоногт

долоо Монгол ардын тоглоомын долоо хоног.

3
дугаар
хоногт

долоо Тасалгааны цэцэг ба хүнсний ногооны тухай чи юу мэдэх вэ?
(Цонхон дээр сонгино, сармис, ногоон салат, яншуй суулгасан
долоо байна).

4

дүгээр

Монгол дээл ба хувцас.

хоногт
2 дугаар сар
1
дүгээр
хоногт
2
дугаар
хоногт
3-4 дүгээр
хоногт

долоо Монгол ардын ардын тоглоомын долоо хоног.
Тооны гайхамшиг (математикийн талаар үзсэн зүйлийг нэгтгэж
долоо дүгнэх долоо хоног).
Монгол улсын цэргийн баярын өдөр (манай цэргүүд эх орноо
хамгаалдаг, олон улсад очиж тэр улсыг хамгаалж бүтээн босгох үйл
долоо ажиллагаанд оролцдог, олон янзын мэргэжилтэй г.м.)
Цагаан сарын өдөрлөг. Өвлийн адаг сарын онцлог ба үдэх.

3 дугаар сар
1
дүгээр
хоногт

долоо Ээжийн баярын өдөр. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг
хамгаалах өдөр.

2-3 дугаар
хоногт

Хаврын эхэн сарын онцлог, хаврын анхны цэцгүүд, ургамалд гарч
долоо байгаа өөрчлөлтүүд. Хаврын тухай зохиолууд.
Сэдэвт тоглоомын долоо хоног.

4
дүгээр
хоногт

долоо

4 дүгээр сар
1
дүгээр
хоногт

долоо Инээдмийн өдрүүд.

2
дугаар
хоногт

долоо Хүмүүс яаж энэ дэлхий дээр амьдардаг байсан бэ?

3
дугаар
хоногт

долоо

4
дүгээр
хоногт

долоо

Сансрын хөлгүүд ба сансрын нисэгчид.
Хавар хүмүүс ямар ажил хийдэг вэ? Олон улсын шувууны өдөр.

5 дугаар сар
1
дүгээр
хоногт
2
дугаар
хоногт
3
дугаар
хоногт
4
дүгээр
хоногт

долоо Мал аж ахуй ба төлийн тухай
Олон улсын гэр бүлийн өдөр. Манай гэр бүл.
долоо Ногоон ба улаан гэрэл. Замын хөдөлгөөн.
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Сургуульд яаж
долоо бэлтгэх вэ?
долоо

Хоёр дахь хувилбар
Цэцэрлэгийн бага бүлгийн үлгэр жишээ сэдэв. Ерөнхий сэдэв “Улирал бүхнээр аялах ба гэр
бүлийн тухай” сэдвийг түшиглэн долоо хоногт нэг сэдвээр үйл ажиллагаа сургалтын
явуулах үлгэрчилсэн сэдвийн төлөвлөлт.
Бага бүлгийн 2-3 насны хүүхдэд зориулав.
Сар ба сэдэв. Долоо хоногт орох сэдвүүд.
9 дүгээр сар

Эрдмийн баяр долоо хоног.

Бид ба манай цэцэрлэг.

Хүүхдүүд хоорондоо танилцах долоо хоног.
Зуны улирлын тухай.
Ногоон төгөл ба зүлгээр аялах.

10 дугаар сар.

Эмээ өвөөгийн баяр.

Бид ба байгаль.

Бид багшдаа хайртай.
Ургамал (мод, бут, цэцэг).
Жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо.

11 дүгээр сар.

Гэрийн тэжээвэр амьтад.

Монгол нутгийн тухай.

Зэрлэг амьтад.
Говийн нутгаар аялах.
Сэлэнгэ аймгийн нутгаар аялах.

12 дугаар сар.

Өвлийн тухай.

Өвлийн улирал.

Шувууд өвлийн улиралд.
Өвлийн улиралд зэрлэг амьтад.
Бид шинэ жилийг яаж өнгөрөөх вэ?

1 дүгээр сар.

Чийрэгжүүлэх үйл ажиллагааны долоо хоног.
Бид хэн бэ ?

Бид ба манай гэр бүл.

Бид ямар хүмүүс вэ?
Үндэсний хувцас ба гутал.

2 дугаар сар.

Цагаан сар.

Манай гэр бүл.

Үндэсний тоглоомууд.
Цэргийн баяр.
Гэр бүлдээ тусалъя.

3 дугаар сар.

Бид ээждээ тусалъя. Ээжийн баяр.

Бид ба манай гэр.

Хүн олон янзын байранд амьдардаг.
Гэрийн тавилга.
Гал тогооны өрөө.
Хоол цайны сав суулга.

4 дүгээр сар.

Хоол цайны сав суулга.

Хаврын улирал.

Хаврын тухай.
Хавар хөдөө нутгаар аялах.
Хоногийн хэсгүүд (өглөө, өдөр, орой, шөнө).

5 дугаар сар.

Зуны улирал.

Бид юу мэддэг ба юу хийж Зуны улиралд голоор аялах.
чаддаг вэ?
Бид юу мэддэг ба чаддаг вэ?
Бид юу мэддэг ба чаддаг вэ?
Дунд бүлгийн хүүхдийн дунд явуулах үйл ажиллагаа ба сургалтын үлгэрчилсэн сэдвүүд.
Улирал түшиглэн “ Хот, аймаг, дүүрэг сум ба ойгоор аялах” гэсэн үлгэрчилсэн сэдвийн
төлөвлөгөө.
Дунд бүлгийн 3-4 насны хүүхдэд.
Сар ба сэдэв.

Долоо хоногт орох үйл ажиллагааны сэдэв.

9 дүгээр сар.

Би ба миний цэцэрлэг.

Би ба хүүхдийн цэцэрлэг.

Манай бүлгийн хүүхдүүд.
Бид ямар вэ?
Бидний амьдралын дүрмүүд.

10 дугаар сар.

Эмээ өвөөгийн баяр. Намрын тухай.

Намар.

Миний багшийн өдөр.
Ногооны талбайд аялж ногоо хураая.
Жимсний талбайд аялж жимс хураая.

11 дүгээр сар.

Миний хотын (аймаг, дүүрэг, сум) гудамж талбай.

Миний хот /аймаг, дүүрэг, Гудамжинд явахдаа биеэ яаж авч явах ѐстой вэ?
сум/.
Бид дэлгүүрт орлоо.
Чөлөөт цагт ба амралтын өдөр (Номын сан, үзэсгэлэн, музей
яах гэж үздэг вэ? Кино театр явж үзэх).
12 дугаар сар.

Би ба миний гэр бүл.

Би ба миний гэр бүл.

Манай гэр байшин.
Өвлийн улирал.
Өвлийн баяр.

1 дүгээр сар.

Чийрэгжүүлэх долоо хоног.

Гэртээ юу хийдэг вэ?

Манай гэрийн тавилга.
Бидний иддэг хоол хүнсний зүйл ба сав суулга.
Үндэсний хувцас, малгай, гутал.

2 дугаар сар.

Олон мэргэжил байдаг.

Миний хотын хүмүүсийн Цагаан сар.
мэргэжил.
Цагаан сар.
Ээжийн баяр /ээж гэр бүл дотор ямар үүрэгтэй вэ?/.
3 дугаар сар.

Зэрлэг амьтад.

Дэлхий дээр олон амьтад Тэжээвэр амьтад. Хайртай амьтад.
байдаг.
Цэргийн баяр.
Олон янзын шувууд.
4 дүгээр сар. Хавар.

Олон янзын загас байдаг.
Хаврын урь орж байна.
Олон янзын хорхой шавж.
Мод суулгах өдөр.

5 дугаар сар.

Бүтээл хийдэг олон мэргэжил байдаг.

Бид юу мэддэг ба чаддаг вэ? Унаа хөсөг ба тээврийн хэрэгсэл.
Бид юу мэддэг ба чаддаг вэ?
Хаврын нар, улирал.
Ахлах бүлгийн хүүхдийн дунд явуулах үйл ажиллагаа ба сургалтын үлгэрчилсэн сэдвүүд.
Ерөнхий сэдэв “Эх орноороо аялах” (Улирал).
Ахлах бүлгийн 4-5 насны хүүхдэд зориулав.
Сар ба ерөнхий сэдэв.

Долоо хоногт орох сэдвүүд.

9 дүгээр сар.

Эрдмийн баяр.

Би хэн бэ?

Манай бүлгийн хүүхдүүдтэй танилцах.

Хөвгүүд ба охид. Эрэгтэй ба эмэгтэй хүүхдүүд.
Миний найзууд.
10 дугаар сар.

Эмээ өвөөгийн баяр.

Эх орон минь.

Олон улсын багш нарын баяр.
Миний ойр дотны хүмүүсийг эргэж очдог.
Миний амьдарч байгаа газрын намар.

11 дүгээр сар.
нутгаараа аялах.

Төрсөн Миний төрсөн хот, аймаг, сумаар аялах.
Миний нутгаар аялах.
Унаа хөсөг, тээвэр.
Аялаллаар би зүүн нутгаар явлаа.

12 дугаар сар.

Аялалд газрын зураг чухал.

Өвөл бид аялав.

Цаатангийн нутгаар аяллаа.
Тайга.
Шинэ жил.

1 дүгээр сар.

Чийрэгжүүлэх долоо хоног.

Би хэн бэ?

Хэрэв эрүүл байхыг хүсвэл.
Хэрэв эрүүл байхыг хүсвэл.
Өөрийгөө болон ойр дотнын хүмүүсийг хамгаалах нь

2 дугаар сар.

Манай нийслэл Улаанбаатар хотоор аялах.

Монгол улсын хот.

Улаанбаатар хотын түүх.
Улаанбаатар хотын театр ба музей.
Цагаан сар.

3дугаар сар.

Ардын аман зохиолын долоо хоног. (Эмэгтэйчүүдийн тухай).

Манай улсын өв уламжлал.

Ард түмний урлалын долоо хоног.
Ард түмний үндэсний хувцасны долоо хоног.
Миний ард түмэн.

4 дүгээр сар.

Говь нутгийн хавар.

Говь нутгаар аялах.

Говь нутгийн амьтад.
Говь нутгийн ургамал.
Миний сайхан нутаг.

5 дугаар сар.

Цаг ба хуанли.

Бид юу мэддэг ба чаддаг вэ Холбооны тухай.
?
Гурил талх хаанаас гардаг вэ?
Бид юу мэддэг ба чаддаг вэ? (Бидний ном бол мэдлэгийн эх
булаг).
Бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн дунд явуулах үйл ажиллагаа ба сургалтын үлгэрчилсэн
сэдвүүд. Улирлыг түшиглэн “Монгол улсын нутаг ба дэлхийгээр аяллаа” гэсэн үлгэр
жишээ сэдвийн төлөвлөгөө.
Бэлтгэл бүлгийн 5-6 насны хүүхдэд зориулав.
Сар ба ерөнхий сэдвүүд.

Долоо хоногт орох үлгэр жишээ сэдвүүд.

9 дүгээр сар.

Эрдмийн баяр.

Аялалд бэлтгэх.

Бүлгийн хүүхэдтэй танилцах ба бүлэгтэйгээ танилцах аялал.
Зуны тухай эргэн санах.
Хүмүүстэй хэрхэн харилцах вэ?

10 дугаар сар.
Монгол
үндэстэн

улсын

Олон улсын Ахмадын өдөр. Эмээ өвөө нарын баярын өдөр
олон Миний хүндэтгэж явдаг багшийн минь баярын өдөр.
Баруун аймгийн үндэстнүүд.
Зүүн аймгийн үндэстнүүд.

11дугаар сар.
Европын орноор аялах.

Англи улсаар аялах. Кембрижийн сургуулийн тухай, хатан
хааны тухай г.м.
Герман улсаар аялах.
Дани улсаар аялах. Лего тоглоом үйлдвэрлэдэг тухай г.м.
Чех улсаар аялах. Прага хот

12 дугаар сар.

Баруун аймгаас сонголт хийж аялах.

Баруун аймгаар аялах.

Увс, Хяргас нуураар аялах.
Олон улсад шинэ жилийг хэрхэн тэмдэглэдэг тухай.
Шинэ жил тэмдэглэх.

1 дүгээр сар

Чийрэгжүүлэх долоо хоног.

Орос орноор аялах

Орос орон манай оронд ямар туслалцаа үзүүлсэн бэ?
Орос үндэсний хувцас.
Москва хотын тухай.

2 дугаар сар.

Д. Сүхбаатар жанжны тухай.

Олон оронд цагаан сар яаж Ардын тоглоомын тухай.
тэмдэглэдгийг мэдэж авъя.
Цагаан сар.
Олон оронд цагаан сар тэмдэглэдэг тухай.
3 дугаар сар.
Зүүн аймгаар аялах.

Миний хайртай ээжийн баяр. (Олон улсын эмэгтэйчүүдийн
өдөр).
Зүүн аймгаас сонголт хийж аялах.
Халх голын дайны тухай.
Сүхбаатар аймгийн Ганга нуурын тухай.

4 дүгээр сар.

Сансрын нисэгчдийн өдөр.

Хятад улсаар аялах.

Сингапур хотоор аялах.
Бээжин хотын амьтны хүрээлэнгээр аялах.
Хүн яагаад олон янз байдаг вэ?

5 дугаар сар.

Мал аж ахуйн тухай,

Бид юу мэддэг ба юу чаддаг Би ямар малд дуртай вэ? Яагаад?
вэ?
Би энэ дэлхийн иргэн тийм учраас байгалиа хамгаалъя.
Би удахгүй сурагч болно. Сургуультай танилцах аялал долоо
хоног.
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