Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори
“Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургуулийн англи
хэлний багш Д. Болормаагийн “Nearpod”
хэрэгслийг ашиглан interactive хичээл бэлтгэх
арга туршлагаас
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Б. Үйлдлийн дараалал:
Дараах дарааллын дагуу та “Nearpod”
өргөтгөлөө өөрийн төхөөрөмждөө татан авч
байршуулаарай.
Алхам 1:
А.Танилцуулах нь:
Nearpod нь бие даасан цахим сургалт бэлтгэдэг
платформ бөгөөд энэ нь сонирхолтой байдлаар
хичээлээ бэлтгэж болох аргуудын нэг юм.
Энэ хэрэгслийн давуу тал нь хичээлийг
сонирхолтойгоор
өрнүүлж,
суралцагчдыг
сэдэлжүүлэн тухайн хичээлд оролцох идэвхийг
нэмэгдүүлж, тэдний оролцоог шууд онлайн орчинд
хянан үнэлж дүгнэх боломжтой юм.
Суралцагч тоглонгоо мэдлэгээ бататган сурах
үйлд хөтлөгдөн идэвхитэй оролцоход дэмжлэг
үзүүлэх хэрэгслүүдийн нэг юм.
Дараах дасгал, даалгавруудын хэлбэрүүдээс багш
та өөрийн хичээлийн онцлог, агуулгад тохируулан
сонголт хийж болно:
Quiz – сорил
Matching pairs – харгалзуулах даалгавар
Memory test – ой тогтоолтоо шалгах нь
Poll – санал өгөх нь
Fill in the Blanks- нөхөх дасгал
Open Ended Questions - задгай асуулт
Draw it – зөвийг нь зураарай
Энэ хэрэгслийг зөвхөн гадаад хэл гэлтгүй аль
ч хичээлд өргөн хэрэглэж болох бөгөөд өөрийн дуу
хоолойтой audio бичлэг хийх, бэлдэж буй слайд
дээрээ internet-ээс шууд зураг, бичлэг татах,
өгөгдсөн талбар дээр зурах, будах, сонгох гэх мэт
үйлдлүүд хийж болно.

Chrome web store – гэж google-ээс хайн,
search the store хэсэгт “ Nearpod for classroom “
хэмээн хайлт хийнэ.

Алхам 2:
Ийнхүү зөв татагдсан өргөтгөл маань дараах
байдлаар таны дэлгэцийн баруун дээд буланд
харагдана.

Та өөрийн бүртгэлээр нэвтэрч ороход дараах
цонхнууд харагдах болно.

Алхам 3:
Ингээд та өөрийн google account @gmail
хаягаараа нэвтрэн орж бүртгүүлээд хүссэн
хичээлээ бэлдэж болно.

Дүрсэнд заасны дагуу ороход дараах байдлаар
хичээлээ бэлтгэх талбар бэлэн гарна.

Алхам № 4:
Шинэ slide нээхдээ дараах байдлаар хандах бөгөөд
нэгж slide тус бүр save/exit гэж дахин хадгалагдах
болно гэдгийг анхаараарай.

Энэ өргөтгөлийн давуу тал нь дараах байдлаар
нэмэлт сорил, ойлголтыг бататгах хугацаатай
тоглоом, жижиг даалгавруудыг суралцагчдад
шалгалт хэмээх “том хаяг”-гүйгээр хөгжилтэй
сонирхолтой байдлаар шигтгэн оруулж өгөх
боломжтой юм.

Доорхи байдлаар нэмэлт slide-ийг та хичээлийн
агуулгадаа тохируулан хүссэн хэлбэрээр сонгон
хэрэглэж болно.

Алхам № 5
Нэгэнт онлайн орчинд байгаа тул Google
meet, Zoom уулзалт хийх үедээ багш, сурагч
харилцан хамтран харж дүгнэлт хийх боломжтой
юм.

Memory test
Мөн та хэн хэн хичээлд ямар ойлголттой байгааг
ч шууд харж дүгнэн дараагийн хичээлээ зохион
байгуулах бэлтгэлээ хангаж болох юм.

Зөв
сонголтоо
дэлгэцэн
дээрээ
боломжтой Draw it activity сонголттой.

зурах

“Nearpod” өргөтгөл ашиглан бэлтгэсэн онлайн
хичээлийн жишээг бичлэг болон линкээр та
бүхэндээ хүргэж байна.
Доорх линкээр орж хичээлийг үзнэ үү.
https://share.nearpod.com/rXMQ0VZ2ecb
нэвтрэх код нь: / 2MW9X /
Бэлдсэн хичээл маань дараах байдлаар харагдах
болно:
Алхам № 6
Таны хичээл бэлэн болж хадгалагдахад
дараах байдлаар харагдах бөгөөд
суралцагчдад тухайн хичээлийн кодыг өгч
хичээлийн дараа бататган үзэж дасгалаа ажиллан
засварлах боломжтой юм.

Хавсралт :
1. Nearpod өргөтгөлийг хэрхэн хэрэглэх видео

бичлэг:

Nearpod app хэрэглэх нь ГХ.webm
2. Таны бэлтгэсэн хичээл суралцагчдын зүгээс
хэрхэн харагдах тайлбар видео бичлэг:

screenVideo БГД № 2в.webm
3. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р
улирлын агуулгаар авсан сорил шалгалтын үр
дүнгээс харахад хамгийн олон давтамжтай
алдсан хэлзүйн дүрмийн давтлага хичээлийг
Nearpod хэрэгслийг ашиглан бэлтгэсэн жишээг
энэ холбоосоор харна уу
https://share.nearpod.com/I4EMUAtQUcb
нэвтрэх код нь: / WFDKU /

4. 9-р ангийн суралцагчдад ”Inventions of
technology” сэдвээр бэлтгэсэн хичээлийн
жишээг энэ холбоосоор харна уу
https://share.nearpod.com/rXMQ0VZ2ecb
нэвтрэх код нь: / 2MW9X /
Сурагч хариултаа шивэхээс гадна шууд аудио
бичлэг хийн илгээж ч болно.

Хамтдаа хөгжиж
Хамтдаа суралцъя

