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Татарстан Республикасында Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына 

багышланган сыйныфтан тыш чара. (7нче сыйныф укучылары.)  

 Тамчы шоу уены 

Тема: «Туган җирем, туган телем»   

Максат:                                                                                                                                                                  

1. Балаларда туган (татар) телен өйрәнүгә кызыксыну, җитезлек, 

игътибатлылык, күзәтүчәнлек тәрбияләү.                                                                                                                                      

2.Укучыларның сөйләм телен, дөньяны танып – белү, күзаллауларын 

арттыру, баету,тел культурасын үстерү. 3.Укучыларга үз мөмкинлекләрен 

тормышка ашыру, сәләтләрен үстерү өчен өстәмә мөмкинлекләр 

тудыру,эзләнергә, мөстәкыйль эшләргә өйрәтү.Туган җиргә мәхәббәт 

тәрбияләү.                                                                                                    

 Уен тәртибе. Уенда 2 команда катнаша. Өй эшенә: эмблема әзерләү, исем, 

девиз сайлау бирелгән иде.(берәр номер)                                                                                                                                                      

Уен барышы                                                                                                                                                                     

Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, укучылар! “Тамчы – шоу” уенын башлап 

җибәрәбез. Шат елмаеп бер – беребезгә карыйк, ачык йөзле булыйк. Безнең 

бүгенге уеныбыз татар теленә, үзебезнең  күренекле кешеләренә багышлана.                                                                              

Тел дигән дәрья бар,                                                                                                                                     

Дәрья төбендә мәрҗән бар,                                                                                                                   

Белгәннәр чумып алыр,                                                                                                                  

Белмәгәннәр коры калыр.                                                                                                                                     

-Әйдәгез әле, укучылар, шул дәрьяның хәзинәләрен барлыйк. Сүзнең 

тылсымлы көчен күзәтик, тапкырлыкта, зирәклектә көч сынашыйк. Туган 



телебезнең байлыгына,  матурлыгына тагын бер кат инаныйк. Сүз 

командаларга бирелә. 2 командага да өй эше итеп эмблема, үзең белән 

таныштыру чыгышы бирелгән иде, әйдәгез алар белән танышыйк)                                                                                                                                      

1.Уеныбызның беренче туры.                                                                                                          

I-тур                                                                                                                                                                                

Һәр команданың катнашучы укучысы үзе белән таныштыра. Бу бәйгедә 

сөйләме иң кызыклы дип табылган команда 5 балл белән бәяләнә. (Берәр  

номер бию,җыр)                                                                 

2.Уеныбызның икенче туры                                                                                                                                                    

II   -тур                                                                                                                                                              

 Икенче турда  төрле сорауларга җавап биреребез. Кем беренче сигнал 

карточкасын күтәрә шул  команда җавап бирә. 15 сорау. Ничә сорауга җавап 

бирсәгез шул кадәр балл. (Һәр җавапка берәр балл)                                                                                                                                                                         

1) Без яшәгән районның исеме.                                                                                                                          

2)  Республикабызның исеме.                                                                                                                    

3) Татарстанның баш шәһәре.                                                                                                                           

4)  Аксубай кырыенда ага торган елганың исеме ничек?                                                                                 

5)  Хәсән Туфан музее кайсы авылда?.                                                                                                       

6) Якташыбыз Н.Гыйматдинова кем ул?                                                                                                      

7)  Районыбызның күренекле шагыйрләренең,язучыларның исемнәрен 

әйтегез?                                                                                                      

 8)  Татарстан флагында ничә төс бар?                                                                                                                

9)Һәркемдә дә бар. (исем)                                                                                                                

10)Бер иҗегем-төс минем                                                                                                                          

Икенчесе –сыеклык.                                                                                                             

Өченчесе болай ди:                                                                                                                            

“Безнең авыл бик бай”,-ди.    (Аксубай)                                                                               

11)Беренче иҗек –камышлы су,                                                                                                           

Икенче иҗеге –чәчәк.                                                                                                                               

Икесен бергә китереп кушасаң,                                                                                                                    



Һәркем аны киячәк. (Күлмәк)                                                                                        

12)Борынгы заман сәгате. (әтәч)                                                                                                                    

13)Сикерә белә,                                                                                                                                             

Йөгерә белми(туп)                                                                                                                                      

14) Сыер ни өчен ята? (утыра белмәгәндә)                                                                                       

15) Нәрсәне әзерләп була, ашап булмый. (өстәлне)                                                                  

3.Уеныбызның өченче туры                                                                                                                               

III нче тур                                                                                                                                             

Өченче турда һәр командага сораулар бирелә.                                                                                                                 

Һәр командага сорау бирелә(команда үзара киңәшләшә ала,ләкин  бер укучы 

гына җавап бирә)Бер дөрес җавапка 1 балл                                                                                                                                                                                     

Аксубай йолдызлары  командасына сораулар 

1.Кайсы шәһәрдә аш пешереп булмый?  (Казан)                                                                                                           

2. Суда нинди таш булмый (коры таш булмый)                                                                                                           

3. Көн белән төн нәрсәгә бетә?(Н хәрефенә) 

4. Бер атнада ничә көн. (7.)                                                                                                                                                              

 5. Бал яратучы хайван. (Аю.) 

 6. Кышның соңгы ае. (Февраль.) 

7. Кара песи нинди ишектән керә(ачык) 

8. Олысы да кечесе дә эшләпә кигән. (Гөмбә.) 

9. Татарстанда нинди шәһәр бөгелмәскә куша?(Бөгелмә) 

10. Нинди кош көндез йоклый, төнлә оча? (Ябалак.) 

11. “Шүрәле” әкиятенең авторы. (Г. Тукай.) 

12. Җәйнең беренче аенда үткәрелә торган хезмәт бәйрәме. (Сабан туе.) 

13. Кайсы күл кыргый дуңгыз исемен йөртә? 

14. Бер имәндә өч ботак,   һәр ботакта 3әр алма,барлыгы ничә алма? (Имәндә 

алма үсми)                                                                                                       

15. Ашамый,эчми                                                                                                                                                                                

Көне-төне йөри(сәгать)                                                                                                                                                    

Аксубай нурлары командасына сораулар 



 1.Нинди шәһәр балык исемен йөртә?(Алабуга) 

 2. Күлмәкне урталай бүлгәч нәрсә була?(Күл һәм Мәк сүзләре) 

 3. Яз белән көз нәрсәгә бетә?(З хәрефенә)                      

 4. Бер елда ничә ай? (12.) 

 5. Тавыклар яратучы хайван. (Төлке.)                               

 6. Көзнең соңгы ае.(Ноябрь.) 

 7. Нинди савыттан эчеп булмый?(буш) 

  8. Ак песи нинди ишектән керә?(ачык) 

9. “Туган тел” шигырен кем язган? (Г. Тукай.)                                                                                                                              

10. Кайсы кош йомыркасын башка кошлар оясына сала? (Күке.) 

11. Кайсы ике нота бакчада үсә?(фа ,соль)      

 12. Бер сәгатьтә ничә минут? (60.) 

13. Кайсы кош йомыркасын башка кошлар оясына сала? (Күке.) 

14.   Бер каенда 5 ботак, һәр ботак саен 5 әр алма,барлыгы ничә алма(Каенда 

алма үсми)                                                                                             

15. Кышын ак тунын кия, кишерне ул бик сөя. (Куян.)                                                                                                       

4.Уеныбызның дүртенче туры                                                                                                                                                                                   

IV-тур                                                                                                                                                                                                          

4  нче турда  ике бирем бирелә,беренче һәм дөрес җавапка 3 балл 

1”.Алтын” сүзен ике шакмакка                                                                                                                 

2”.Өтерге” сүзен өч шакмакка сыйдырып язарга 
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5. V  -тур                                                                                                                                                                                  

5 нче тур  аякремит- бу нинди сүз   дөрес җавапка(2 балл),  тимераяк сүзе 

эченә яшеренгән сүзләрне табыгыз. Һәр сүзгә 1 балл. Сезгә 2 минут вакыт 

бирелә.                                                                  

   6.VI-тур                                                                                                                                                                                                     

6 нчы тур капитаннар өчен                                                                                                

, г е 



Мин мәкальнең башын әйтәм, сез ахырын әйтеп бетерәсез. Һәр 

командага1командага:  5 әр мәкаль һәм “әйе,юк”биреме Барысына да   дөрес 

җавап бирсәгез 10 балл.                                                                                                    

Аксубай йолдызлары капитаны                                                                                                                                           

1.Иле барның ... (теле бар)                                                                                                                                         

2. Акыллы өйрәнер,... (ахмак өйрәтер                                                                                  

3.Мактану хур итә, ... (тыйнаклыкка ни җитә)                                                                                              

4.Ялган сөйләсәң .... (тотылырсың, дөрес сөйләсәң  котылырсың)                                                                     

5. Күп укыган күп ...(белгән)                                                                                                                                     

Әйе,юк дияргә                                                                                                                                                   

1.Татар телендә 6 килеш(әйе)                                                                                                                             

2.Син 3 нче сыйныфта укыйсыңмы?(юк)                                                                                                              

3.Ап-ак сыйфаты гади дәрәҗә(юк)                                                                                                                    

4.Җәен көннәр озын була(әйе)                                                                                                                   

5.Сыйфатлар предметның билгесен белдерә(әйе)                                                                                  

Аксубай нурлары капитаны:       

    1. Иң татлы тел - ... (туган тел, анам сөйләп торган тел) 

    2. Эшләгән ашый, .... (эшләмәгән башын кашый) 

    3.Йокы тамак ... (туйдырмый)   

    4.Үзеңне үзең мактама, ... (кеше сине мактасын) 

    5.Кем эшләми  ..(шул ашамый) 

      Әйе,юк дияргә 

   1.Исемнәр килеш белән төрләнә(әйе) 

   2.Син 5 нче сыйныфта укыйсың(юк) 

   3.Кып-кызыл сыйфаты гади дәрәҗә(юк) 

   4.Кышын төннәр озын була(әйе) 

  5.Фигыльләр предметның хәрәкәтен белдерә(әйе) 

Нәтиҗә ясау,җиңүче команданы билгеләү. 



Тимераяк-

ак,як,тимер,аяк,таяк,там,ти,яма,ит,яр,кар,кат,арт,маяк,тир,кер,ар,ат,та

р,тик,так,ки,кимер һ.б 

Девиз:  

Аксубай йолдызлары командасы                                                                                                                            

“Йолдыз өчен көрәш,                                                                                                                                          

Ватан өчен көрәш ул”                                                                                                                                              

Аксубай нурлары командасы                                                                                                                                            

Милләт нурлары булып                                                                                                                                  

Җем-бем итеп  балкыйбыз                                                                                                                                              

Хыялларны чынлык итеп                                                                                                                                              

Алга таба барабыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


