
 

 

Китапханә эшен  җанландырып җибәрү өчен, шул ук вакытта уздырган 

әңгәмәләрнең, тәрбия чараларының нәтиҗәсен тикшереп карау өчен онлайн 

уеннар куллану бик отышлы. Шундый максатны күз алдында тотып, мин  

“Уйнап белем алабыз” ресурсын булдырдым. Хәзерге вакытта сайтны уеннар 

белән тулыландырам: сайттагы уеннарның 95 % үзем әзерләгән уеннар. Кайбер 

предметлар буенча белемем җитмәгәнлектән (физика, химия һбш), интернеттан 

әзер уеннар урнаштырдым. Әйткәнемчә, алар рус телендәге уеннар. Бу сайтның 

бик зур уңай ягы шунда, мин эшләгән уеннарны нигез итеп алып, үз уеныңны 

төзеп, аны истә калдырып, уенның кодын үзеңнең сайтыңа урнаштырып була. 

“Уйнап белем алабыз” сайтында урын алган  АВТОРЛЫК онлайн уеннарым 

 

 . Габдулла Тукай. 

 Габдулла Тукайның тормыш еллары. Викторина сорауларына җавап 

бирегез.  

 

  

 

http://uen.do.am/
http://uen.do.am/index/g_tukaj_i_aty/0-11
http://uen.do.am/


 

 

 Әсәрләрне авторлары янына тупларга кирәк. 

 

 Тукайның “Туган тел” шигыре буенча төшеп калган сүзләрне яз! 

 

  Вакыт тасмасы. Г. Тукайның тормыш юлы вакыйгаларының датасын 

ата! 

 

Г. Тукай. Әкиятләр дөньясы. 

 Шигырьдәге персонажлар белән шигырь исемнәрен тәңгәлләштерегез! 

http://uen.do.am/index/tukaj_kijatl_re/0-12


 

 Рәсемнәрне әкият сюжеты үсешендә күрсәт 

 

Мультфильмны искә төшерегез. Җавапларны шуннан эзләгез! 

 

 . Язучылар 

 Язучыларны исемнәре  буенча алфавит тәртитбендә тез. (М хәрефе) 

 

 Язучыларны исемнәре  буенча алфавит тәртитбендә тез. (Г хәрефе) 

http://uen.do.am/index/jazuchylar/0-13


 

 Язучыларны исемнәре  буенча алфавит тәртитбендә тез. (Ә хәрефе) 

 

 Язучыларны исемнәре  буенча алфавит тәртитбендә тез. (А хәрефе) 

 

 Язучының исемен һәм фотосурәтен парлаштыр! 

 

Тестлар 

 Әдәбият белеме буенча тест сорауларына җавап бирегез! 

http://uen.do.am/index/testlar/0-16


 

Язучылар 

 Язучыларны исемнәре  буенча алфавит тәртитбендә тез. (М хәрефе) 

 

Язучыларның исемен һәм фотосурәтен парлаштыр! 

 

Татар теле. 

МӘКАЛЬЛӘРНЕ БЕЛӘСЕҢМЕ? 

Мәкальләрне укы, төшеп калган сүзләрне яз (1) 

http://uen.do.am/index/jazuchylar/0-13
http://uen.do.am/index/tatarskij_jazyk_tatar_tele/0-6


 

Мәкальләрне укы, төшеп калган сүзләрне яз (2) 

 

Китапханәләр 

Төшеп калган сүзләрне яз (рус телендә) 

 

Башка фәннәрдән 

 

Хөрмәткә лаек Сез! 

http://uen.do.am/index/kitapkhan/0-15
http://uen.do.am/index/drugie_predmety/0-9
http://uen.do.am/index/kh_rm_tk_laek_sez/0-20


Республика премияләре турында 

 

Тагын бер  яңа ресурсым турында әйтеп китәсем килә: бу- яңа гына төзелә 

башлаган  “Урта мәктәп программасы” сайты 

Сайт тулылана бара. Билгеле бер вакыттан соң сайтның “бәясе” күтәреләчәк. 

 

Сайтка кереш сүзне укысагыз, сез бу  ресурсның нинди максатны күз алдында 

тотып эшләнгән икәненә төшенерсез 

http://kitap.at.ua/
http://kitap.at.ua/
http://kitap.at.ua/


 

Сайттагы төп бүлекләр: 

 

 

 

 

 

 


