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В материале автор делится своим опытом работы на уроке «Окружающий мир». А именно 

использование произведений великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. 

 

“Тулалыыр эйгэ” предмет уруоктарыгар үөрэнээччи элбэх саҥаны, тус олоҕор туһалааҕы 

билэр-көрөр. Ол курдук, айылҕа дьиктилээх эйгэтэ, дьыл кэмнэрэ, дьон-норуот, сир-уот, идэлэр, 

үлэ-хамнас, экономика, бырааһынньыктар уо.д.а. 

Үөрэтэр учуутал оҕо билиитэ-көрүүтэ кэҥииригэр элбэх матырыйаалы хото туттар. 

Дьиҥнээх олоххо баар, буолбут түгэннэри холобурдуур, талан айымньылары билиһиннэрэр.  

Оҕо сааска сэрэхтээх буоларга иитии былыр-былыргаттан баар. Төрөппүт, чугас дьон 

болҕомтотун куруук тардар. Иитэр-үөрэтэр тэрилтэлэргэ үлэ былааннаахтык тэриллэр. Иитээччи 

да, учуутал да араас ньымалары туһанар. 

“Тулалыыр эйгэ” уруоктарыгар миэхэ ордук көмө буолар Лев Николаевич Толстой 

айымньылара. Лев Толстой айымньылара сэрэхтээхтик дьаһанарга иитэрин-үөрэтэрин таһынан, 

элбэх саҥаны билэргэ, үөрэтэргэ эмиэ туһалаах.   

Нуучча улуу суруйааччыта Лев Николаевич Толстой айымньыларын билбэт киһи бука суоҕа 

буолуо. Кини геройдарын кытта оҕо саадыттан саҕалаан билсэбит. Бу кылгас эрээри, олоххо 

бэлэмниир дириҥ ис хоһоонноох үөрэтэр-такайар айымньылар буолаллар.  

Төһө да сүүстэн тахса сыл аастар, Лев Толстой айымньылара күн бүгүҥҥэ дылы туһалааҕын, 

наадалааҕын сүтэрбэт күүстээхтэр. Аныгы үөрэнээччилэр бу кэпсээннэртэн, үгэлэртэн сиэттэрэн 

үтүө быһыыга, тулалыыр эйгэҕэ сиэрдээх сыһыаҥҥа иитиллэллэр.  

 

«Силипчээн» айымньытыгар киһи хас да түгэни бэлиэтиэн сөп. Холобур, дьоҥҥор эппэккэ 

эрэ билбэт, сылдьыбатах сиргэр барбаккын, кыһын таҥаһын сылаас буолуохтаах, уулуссаҕа 

ыттартан сэрэхтээх буолуохтааххын, кырдьаҕастары ытыктыахтааххын, тылларын истиэхтээххин, 

дорооболоһоргун умнуо суохтааххын диэн өйдөбүллэри кэҥэтэргэ киирэн биэриэн сөп.  

“Ынах” диэн айымньытыгар ыстакаан алдьаммытын сиэн ынахтара өлөр. Манна эмиэ хас да 

түгэни арыйыахха сөп. Тааһы алдьаттаххына куттанан кистээмэ, сымыйалаама. Ону таһынан 

былыргы дьон олоҕун-дьаһаҕын, аһын-таҥаһын, хамнастаах үлэ туһунан бэрт арылхайдык 

уруһуйдаан кэпсиэххэ сөп. 

Атын айымньыларыгар көрдөххө – үгүс кэпсээннэрин учуутал “Тулалыыр эйгэ” 

уруоктарыгар сатабыллаахтык туһанан, дьиҥ олоххо буолбут түгэни итэҕэтиилээхтик тиэрдиэн 

сөп. 

Холобур: 

- этиҥ кэмигэр сэрэхтээх буолуу “Уол, хайдах тыаҕа этиҥнээх ардахха баттаппытын туһунан 

кэпсээбитэ” кэпсээҥҥэ – этиҥнээх ардахха баттаттахха улахан мас анныгар турума, мээнэ тыаҕа 
тахсыма; 

- туттар, уһуктаах тэрил туох кутталлааҕа“Эдьиийим хайдах иистэнэргэ үөрэммитин туһунан 

кэпсээбитэ” – иннэнэн туттарга улахан дьонтон үөрэн, уһуктаах тэрилгэ сэрэхтээх буол; 

- уотунан оонньоомо “Баһаар”; 

- суол быраабылата “Кыыс уонна тэллэйдэр” кэпсээннэригэр ырытыахха, быһаарыахха сөп. 

Тыынар-тыыннаахха сиэрдээхтик сыһыаннаһыы, кинилэри харыстааһын 

«Чыычаах”,“Баһаарынай ыттар”, “Куоска оҕото”, “Хахай уонна ыт”, “Яков ыта”, “Слон”, 

“Ыстаныы”, “Куобахтар”, “Кубалар”, “Кымырдаҕастар туһунан”, “Хотой”, “Бөрөлөр оҕолорун 

хайдах үөрэтэллэрэ” онтон да атын айымньылары туһаныахха сөп. 



Лев Николаевич Толстой элбэх сири-дойдуну кэрийбит, сэргээн көрбүт-истибит киһи 

оҕолорго олус тиийимтиэтик суруйар. Сири-дойдуну үөрэтиигэ“Акула”, “Казбек”, “Венеция” 

кэпсээннэрин киллэриэххэ сөп. 

Ону таһынан дьиэ кэргэҥҥэ көмөлөөх, туһалаах буолар туһунан, доҕотторго, чугас дьоҥҥо 

сыһыан өйдөбүлүн иҥэрэргэ Лев Толстой араас кэпсээннэрин, үгэлэрин туһаныахха сөп. 

“Тулалыыр эйгэ” уруогу ситэрэн, байытан биэрэр Лев Николаевич айымньыларын араас 

көрүҥ үлэнэн киллэрэн биэрэр көдьүүстээх. Учуутал ааҕыыта, оҕолор ааҕыылара, дьиэҕэ ааҕыы, 

айымньылары ырытыы, ааҕан баран ис хоһоонугар ыйытыы толкуйдаан суруйуу о.д.а. 

Бу курдук, “Тулалыыр эйгэ” уруоктарын учуутал, Лев Николаевич Толстой – нуучча улуу 

суруйааччытын айымньыларынан ситэрэрэ-хотороро оҕоҕо тиийимтиэ, кэбэҕэстик өйдөнөр. 
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