Эхээс чухал хэсгийг олж,
үндэслэлийг нь тайлбарлах,аян
замын тэмдэглэлд шинэ
мэдээлэл оруулж бичих

Гэрийн даалгавраа ярилцъя


Газар дэлхий мөнгөн сор сууж, бууралтана.



Гадаа дун цагаан цас малгайлан орно.



Байгаль дэлхий цаанаа нэг гэрэлтсэн өнгөлөг, тунгалаг.



Цаанаа л нэг цэлмэг тэнгэр шиг саруулхан.



Алтан нарыг хэн ч үл өгүүлнэ.



Гэнэт цасны үнэртэй, зөөлөн салхи сэвэлзэнэ.



Хөвөн мэт

шинэхэн цас хөвсөлзөнө.



Хөгжилдөн наадах мэт цас бургина.



Сүү шиг цагаахан сэтгэл нэг л баясгалантай.

Эхээс дүрслэлийг ялгаж бичье. \ адилтгал, ихэсгэл, багасгал, амьдчилал\
Дүрслэлээс ашиглан байгалийн сайхныг төсөөлөн зураглаж бичье.


Алтан шарыг тунаруулсан уясуу өнгөөр уулс
дүнсийнэ.



Сайр дэвсгийн бэл дэх урсаа толь мэт
үзэгдэнэ.



Царам хярын хэжмэгээр цасан хяруут цагаан
салхи исгэрнэ.



Уулс мөнгөн бронз мэт тунгалаг ширхэгээр
битүү түрхүүлж, усны зах цайртан хөлдөнө.



Сонгины цооргоно хөөмийлж исгэрнэ.



Хаяа хөвөөний нь зэгс шагшуурга халиу
суусрын сор шиг гэрэлтэнэ.



Хар ус нуур бадамлянхуан орон шүү дээ, хар
л даа энэ байна гэх шиг бөлбөөн дэлбээ
цагаан шараар давалгаална.



Голдиролдоо эгшсэн усыг аргадан аргадах мэт
харагдана.



Өвсөн шилбэ дагаж өглөөний хяруу
нулимстана.

“Эквадорт

хийсэн тэмдэглэл”, “Алтай” хоёр эхээс олж авсан
шинэ мэдээллээ жагсааж бичээрэй.
Эквадорт хийсэн тэмдэглэл
• Эквадорын Имбабура муж
• Инка хүний дүр төрх,
хувцаслалт, амьдарч буй газар
орны ,байдал, амьдрал
• Инка буюу индейчүүд мөхлийн
ирмэгт ойрхон ирээд, 1823
онд маршал Сүкрегийн
удирдсан зэвсэгт тэмцлийн
ачаар аврагдсан тухай

Алтай
• Баруун алтайн байгалийн
сайхан
• Алтай сүрлэг сайхан уулс, гол
усны дүр зураг, байр байдал
• Эх орноо хайрлах сэтгэл

Эквадорт хийсэн тэмдэглэл”, “Алтайд” эхийг аян
замын тэмдэглэл болохыг батлах чухал хэсгийг
олж, үндэслэлийг нь тайлбарлаарай.
Эквадорт хийсэн тэмдэглэл
•
•
•
•
•

Газар орны нэр тодорхой
Эхлэл хэсэг буюу аялсан газрын
байгалийн байдал, орчин нөхцөлийн
дүрслэл
Гол хэсэг буюу хүмүүсийн аж амьдрал,
соёл
Уран дүрслэл, хэлц, зохиогчийн
мэдрэмж сэтгэгдэл, үзэл бодол
Сонирхолтой шинэ мэдээлэлтэй.

Алтайд
•
•

•
•

Аялсан газрын нэр
Алтай нутгийн суурин, уулс,
оргил, хөндий, униар будан,
салхий,амьсгал мод ургамал
зэрэг байгалийг нүдэнд үзэгдэж,
сэтгэлд буутал дүрслэлсэн үг
хэллэг, дүрслэлүүд
Зохиогчийн мэдрэмж сэтгэгдэл
Шинэ мэдээлэл

Аян замын тэмдэглэл
 Аялсан газар нутаг, байгалийн байдал,
хүмүүсийн аж амьдрал, зан заншил,
соёл үзэл бодол зэргийг уншигчдад
сонирхуулах, танин мэдүүлэх
зорилгоор бичсэн тэмдэглэлийг аян
замын тэмдэглэл гэдэг.
 Аяллын тухай сонин содон үг хэллэг,
уран дүрслэл, хэлц ашиглан,
уншигчдын сэтгэлд бууж, нүдэнд
харагдтал бичсэнээр тэднийг шинэ
сонин аян замд хөтөлнө.
Яаж бичих вэ?
 Аялсан он, сар өдөр, газар орны
нэрийг тодорхой бичнэ.
 Тохиолдсон бүхнээс хамгийн чухал,
сонирхолтой гэж үзсэн зүйлээ сонгож
бичнэ.
 Уншигчдад хэрэгтэй шинэ содон
зүйлийг оруулж бичнэ.
 Үйл явдлын жагсаалт бичихээс
зайлсхийх, бүх зүйлийг тайлагнахгүй
байх, өөрийн мэдрэмж сэтгэгдлээ
бичих
•
Эхлэл, гол , төгсгөл хэсэгтэй байна.

Аян замын тэмдэглэлдээ шинэ мэдээлэл оруулж бичье.
Өгөгдсөн шинэ мэдээлэл, үг
хэллэгийг дэлгэрүүлж бичнэ.

Найз нөхдөө тухайн газар нутгийг
очиж үзэхсэн гэсэн хүсэл сэтгэгдэл
төртөл бичнэ.

Ямар бүтэц дараалалтай бичихээ
төлөвлөж бодоорой.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

