
 

  Оюутны дасгал ажлын хуудас: 

Эргэх холбоо бүхий эдийн засаг 
 

 Танин мэдэхүйн чадварууд: 
• Систем ба эрсдэлийн шинжилгээ, өөрчлөлт хийх хэрэгцээ болон 

шаардлагатай арга хэмжээг үнэлэх, тайлбарлах, ойлгох ур чадвар 
• Тогтвортой хөгжлийн асуудал, сорилтуудын нарийн төвөгтэй 

байдал, харилцан уялдаа холбоог ойлгох 
Хувь хүний дотоод чадварууд: 

• Ажилтныг ажлын байраа ногоон болгоход шаардлагатай шинэ 
технологи, үйл явцыг сурч, хэрэгжүүлэхэд туслах дасан зохицох, 
шилжүүлэх чадвар 

Технологийн ур чадвар: 
• Удирдлагын систем (хог хаягдал, эрчим хүч, ус) 

 Та энэхүү хичээлээр: 

1. Эргэх холбоо бүхий эдийн засаг гэж юу болох, янз бүрийн салбарт 
хэрхэн ажилладаг талаар ойлголттой болж,  

2. “Өлгийнөөс өлгийд” загварыг шинжилж, түүн дээр үндэслэн хотын 
захын байшинг дахин төлөвлөх болно 

  

Цөөн хүнтэй баг болон ажиллана 

  

A4 болон  A3 хэмжээтэй бичгийн цаас, оюутны дасгал ажлын хуудас, бал 

  

1 цаг 30 минут 

 

 

 

Дараах зүйлд үндэслэн таныг үнэлнэ:  

Шинэчилсэн хотын захын байшин болон багийн танилцуулга дээр 
үндэслэн үнэлгээ өгнө.   
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Оюутны дасгал ажлын  тайлбар 
 
 

1-р хэсэг: Багийн хэлэлцүүлэг (25 мин) 

1. Хоол хүнс, усны эргэлтийн янз бүрийн загварыг харуулсан 1 болон 2 дугаар зургыг сайтар ажиглана 
уу. Хоёр зургийн ялгааг ол. Та юу олсон бэ? Та зураг дээрээс эргэх холбоог олсон уу? Сургуулийн 
байр эсвэл ажлын байран дээрх ижил төстэй асуудлыг эргэцүүлэн бодно уу. 

2. Ангийхантайгаа өөрийн олж мэдсэнээ хуваалцаарай. 

2-р хэсэг: Багийн ажил – ‘эргэх холбоог’ орлуулах (40 мин) 

Тогтвортой байдал нь санамсаргүй байдлаар биш үргэлж зорилт тавьж байж бий болдог. “Өлгийнөөс 
өлгийд” загвар нь тогтвортой байдлын амьд загвар болох байгаль дээр суурилдаг. Байгаль дах бодисын 
урсгал, эргэлт нь хог хаягдал, бохирдол үүсгэдэггүй, харин экологийн тогтолцооны өсөлт, 
өөрчлөлтийн динамик тэнцвэрт байдлыг бий болгодог. Өлгийнөөс өлгийд загварын элементүүд нь 
эдгээр системийг байгаль дээр явуулдаг зарчмууд дээр суурилдаг. 

1. Байгалиас санаа аван бүтээсэн өлгийнөөс өлгийд загварыг илүү сайн ойлгохын тулд сэдвийн 
талаарх мэдээллийн хуудсыг уншина уу. 

2. Хотын захын ардаа цэцэрлэгтэй ‘эргэх холбоо бүхий’ 
системтэй байшингийн загвар (Зураг 3) бүтээхдээ доорх 
шалгууруудын заримыг эсвэл бүгдийг нь ашиглана уу. Өрхийн 
хог хаягдал болон хог хаягдлыг хэрхэн ашигтай бүтээгдэхүүн 
болгон хувиргах талаар бодож үзээрэй. 

3. Багийн танилцуулга. Хотын захын дахин төлөвлөсөн 
байшингийн загвараа хуваалцаж, эргэх холбоо хэрхэн ажиллах 
талаар тайлбарлана уу.  

 
Загварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн жишээ: 

1. Хог хаягдал ба хоол хүнс 
• Бусад системд "хоол хүнс" болох материал, бүтээгдэхүүний загвар гаргах. Энэ нь техникийн 

болон биологийн тогтолцоонд дахин дахин ашиглах боломжтой материал, бүтээгдэхүүнийг 
зохион бүтээх гэсэн үг юм 

• Аюулгүй материал, бүтээгдэхүүн зохион бүтээх. Ашиглалтын мөчлөг нь хүн төрөлхтний болон 
экологийн эрүүл мэндэд эерэг үр дүн үлдээдэг материал, бүтээгдэхүүний загвар гаргах. 

• Эдгээр материал, бүтээгдэхүүнийг цуглуулж, нөхөн сэргээх системийг бий болгож, системийн 
үйл явцад оролцох. 

2. Нарны эрчим хүчийг ашиглах 
• Эрчим хүчний чанар чухал тул сэргээгдэх эрчим хүчийг ашигла. 

3. Олон янзын аргыг ашиглах 
• Ус нь бусад бүх организмын нэгэн адил хүний биед амин чухал. Ус ашиглалтын орон нутагт  

нөлөөлөх нөлөөллийг бодолцон үзэж, эрүүл экосистемийг дэмжин усыг хамгийн үр 
ашигтайгаар ашиглах. 

• Компани болон хувьцаа эзэмшигч талуудын оролцоог эргэх холбоо бүхий эдийн засагт 
чиглүүлэхийн тулд нийгмийн хариуцлагыг ашиглах. 

 



 

 

 

 

Зураг 1: Хүнс ба ус (одоо) – шугаман ба холимог 

  



 

 

 
 
 

 
 

Зураг 2: Хүнс ба Ус (ирээдүйд) – эргэх холбоо бүхий болон салангид? 
  



 

 
 
 
 
 

 
 

Зураг 3. Хотын захын байшингийн төлөвлөлт 
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