
                                                           Табын күрке –чәй  

 
Максат  Татар халкының милли эчемлеге- үзенчәлекле чәй турында 

мәгълүмат бирү, эмоциональ кыйммәт булган милли  

рух, кунакчыллык тәрбияләү.  

 
Бурычлар  Укучыларда чәй турында этник күзаллау тудыру һәм бу өлкәдә 

белемнәрен камилләштерү; халкыбызның милли традицияләре аша туган 

телне сакларга кирәклеген төшендерү; иҗади эшчәнлекне арттыру.  

 
Төп кыйммәтләр Гаилә кыйммәтләре аша  милли культура һәм 

традицияләргә хөрмәт булдыру,туган телне сакларга өндәү.  

 
Юнәлеш  Эстетик һәм әхлакый тәрбия  

 
Кулланылган методлар  Бирелгән план буенча өлешчә һәм эзлекле иҗади 

эзләнү; кирәкле мәгълүматны сайлап ала белү, логик фикерләү сәләтен 

үстерү; теорияне кулланып, практик эш башкару һәм аны яклау; төркемнәрдә 

килешеп эшли белү,башкаларның фикерен тыңлау һәм үз фикереңне әйтә алу 

күнекмәләрен камилләштерү. 

 

Технология Төркемнәрдә эшләү 

 
Форма Чәй янында аралашу 

 
Укучыларның яше  -  15 яшь 

 
Җиһазлау  Презентация, чәй турында информацион өстәл (Кушымта), Чәй 

өстәле( самавыр, чәшкәләр, чәй төрләре, җимешләр, шифалы үләннәр, милли 

ризыклар),милли курчаклар, “Чәй турында социаль челтәрдә” стенды, 

ТАССРның 100 еллыгына багышланган өстәл, А3 форматлы кәгазьләр, клей, 

кайчы, фломастерлар. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  



                                                     Дәрестән тыш  чара барышы  

 
       Мотивацион этап  

Укучыларны каршылыйм.  

Хәерле көн, кызлар, малайлар!  Мин, Эльвира Завирьяновна, сезнең 

белән очрашуга бик шатмын. Әйдәгез, бер-беребезгә елмаеп, уңышлар телик 

тә, эшебезне башлыйк.  

Төп өлеш   

- Безнең Яр Чаллы шәһәрендә 60 тан артык милләт вәкиле яши. 

Һәрберсенең үз йолалары, гореф-гадәтләре бар.  Әйдәгез, татар халкының 

йолаларын искә төшерик әле. Ниндиләрен беләсез? (Җаваплар тыңлана) 

- Аларның бөтенесен берләштерүче йола бар. Ул – иң тәмле, иң 

аралашучан, иң күңелле йола.... – чәй эчү йоласы.  

-Мин бүген сезне чәйгә чакырам.   

- Кем дә булса чәй тарихын беләме? Я кайсыгыз сөйләп карый?  

(Җаваплар тыңлана, берничә булса бик әйбәт. Җавапларны тыңлап 

бетер, бүлдермә!!! Ярар.. яхшы... әйе..дип кабул ит)  

 

Хәзер бергәләп чәй тарихы белән танышырбыз. Игътибар белән 

карагыз, мәгълүматлар киләчәктә кирәк булачак.   Презентация  

  

- Димәк, чәйнең туган иле кайда?  

-Безгә -татарларга чәй ничек килеп кергән? (Җаваплар 

тыңлана)  Шушы юл ачылып 250 елдан сон 1908 нче елда Тукай Караван  

юлы турында чәйгә реклама ясап шигырь яза.  
Өйдә хуш ис чәчелгән 

Һәркем күңеле ачылган. 

Нинди фирма чәе бу!- 

Каравандыр, Караван.  

- Гасырлар аша үтеп, әле һаман да популяр булган чәй эчү йоласын 

алдагы көннәргә ничек җиткермәскә мөмкин!? Әле киләчәктә ул тагын да 

зуррак масштаб алыр дип ышанасы килә.  

   - Чәй, чәй дибез... Ә чәйне без кайда эчәбез соң?   

(Өйдә, кафеда, ашханәдә...)  

 Сезнең кафеда, ресторанда булганыгыз бармы? Ә чәйханәдә? 

Безнең шәһәрдә бармы соң ул чәйханә? (Җаваплар)  

 Юк шул! Менә бу - чын татар чәйханәсе, татар  чәй йорты дигәне 

юк! Әйдәгез, без аны бүген монда һәм хәзер эшләп карыйбыз. 

Булдырырбызмы?  

   Теләсә кайсы кафе-ресторанның үзенчәлеге була. Чөнки 

кулланучылар үзенә ошаганны гына сайлый. Без дә бүген тәмле чәй 

рецептларын сайлап, иң оргиналь рецептны практикада кулланырбыз. Бу-

 безнең чәй йортыбызның фишкасы булыр.  

Эшкә тотынганчы,төркемнәргә бүленергә кирәк. Һәркайсыгыз өстәлдә 

яткан чынаяк рәсемен алыгыз. (Рәсемнәрне алалар) Рәсемнәр астында чәй 



төрләре язылган, шуларга карап төркемнәргә берләшегез.  Кемгә нинди чәй 

әзерләү бәхете тияр?   (Төркемнәргә бүленәләр)  

  

 Урындыклар алып, өстәлләр артына утырырга мөмкин.  

  

1 өстәл                                      2 өстәл                                             3 өстәл  

Сөтле чәй                           Витаминлы үлән чәе                      Җимеш чәе 

  

 Хәзер чәйханәгә исемнәр уйларга кирәк. Сезнең өстәлләрдә 

алтакталар (вывеска) бар. Шунда чәйханәгә исем уйлап язып куегыз.  

  

Димәк, безнең ... исемле 3 чәйханәбез булды 

  

- Сезнең алдыгызда А3 форматлы кәгазьләр, фломастерлар, клей 

бар. Сез бүген төркемнәрдә чәй картасы ясыйсыз.   

- Сезгә эш өчен  2 өстәл булыр. Берсе – информацион өстәл, икенчесе 

– чәй өстәле.   Информацион өстәлдә чәй турында мәгълүмат бирелгән. 

Аның ярдәмендә пунктлар буенча үзегезгә туры килгән чәй 

төренә  чәй картасы төзисез. Бу теория   өлеше, аннан практик өлешкә 

күчәрбез. Сезгә карта төзү өчен 10 минут вакыт бирәм. (Балалар эшлиләр, 

вакыт бирәсең, Чәй картасы ясыйлар)  

 - Вакыт чыкты, барыгыз да өлгердегезме?  Хәзер чәй өстәленә күчәбез. 

Монда үзенчәлекле эчемлек әзерләү өчен үләннәр, җимешләр, сөт һәм чәй 

янына милли ризыклар бар. Барысы да сезнең карамакта.   

Ризык белән эш башлаганчы кулларыгызны сөртергә онытмагыз. 

(Салфеткалар бирәм).  

  

  

-Үзегезгә кирәкле игредиентларны алыгыз һәм чәй пешерә башлагыз.  

-Чәй пешерү кагыйдәсе буларак, тәме чыгып, пешеп бетсен өчен аны 5-

7 минут каплап тотарга кирәк. Чәйләр әзер булганчы, хәзер һәр төркем 

үзләренең карталарын яклый.  

(Тыңлыйлар, мактыйсың, флепчартка элеп куялар)  
 

 

 

Я инде әйтегез, кайсыгыз 10-15 елдан (бәлки иртәрәк тә) чәйханә ача 

алыр? Бүген уйлаган исемне кушарга онытмагыз! Киләчәктә безнең 

шәһәребездә, Татарстанда татар чәйханәләре булыр дип ышанасы килә.  
 

- Ә хәзер чәйләрне дегустацияләр вакыт җитте. Мин сезгә өстәлләр 

артына утырып,чәй артында әңгәмә корырга тәкъдим итәм. Рәхим итегез.  
 

 

 

 

  



Рефлексия  

-Чәйләр тәмлеме?  

-Үзең пешереп ясаган чәйне авыз итү рәхәтме?  

-Мондый чаралар сезгә ошыймы? Нәрсәсе ошый/ошамый?  

-Чәй турында үзегезгә нинди яңалыклар ачтыгыз?  

-Чәй әзерләгәндә нинди кыенлыклар булды? 

  

  

Чәй бит әби-бабалар йоласы гына түгел, хәтта социаль челтәрләрдә дә 

бик популяр эчемлек. Күрдегезме инстаграмда нинди чәйнек уйлап 

тапканнар?  Чәйне патшалар да бик яратып эчкән. Әнә, Минтимер 

Шәрипович ничек тәмләп чәй эчеп утыра.   

Тормыш үзгәрә, йолалар да заманга яраклаша. Вакытны ашыктырган 

глобальләштерү чорында Чәй эчү йоласын заманча итеп күзаллап буламы?  

НИЧЕК? (Җаваплар тыңлана) 

     Минем гаиләмдә шундый традиция бар. Кич җыелып чәй 

эчәбез. Көн буе җыелган яңалыклар, проблемалар уртага салынып сөйләнә 

дә, киләчәккә планнар корыла. Бигрәк тә балаларым белән чәй эчү рәхәт. Олы 

кызым инде Казанда яши. Кич белән сәгать буе чәй эчеп утырып булмый. Ә 

шулай да юлын таптык. Ватсап!! Рәхәтләнеп, татарчалап, җылы итеп 

сөйләшеп,тәмле чәй эчүдән дә рәхәтрәк ни бар! Яшәсен үзебезнең татар чәе!  

Сез дә өйгә кайткач, әниегез белән бергә тәмле чәй әзерләп, табын 

янында татарча  сөйләшеп утырырга вакыт табыгыз әле. Атнага бер булса 

да. Гадәткә керсен. Ә киләчәктә үзегезнең балаларыгызны шулай өйрәтегез. 

Чәй рецептлары сакланыр, яңалары барлыкка килер, сөйләшеп сүз 

бетмәс,телебез онытылмас...  

  

Бүгенге чарага йомгак итеп, сезгә бүләккә истәлекле открыткалар 

тапшырам. Яңа ел сезгә тик уңышлар алып килсен. Тәмле чәйләрегез өчен 

рәхмәт!  

 

 

 
 

  

  

  
 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Кушымта 

                  Чәй тарихы 

 
Рәсәйгә чәйне XIV гасырда Кытайдан алып кайталар. 

Кыйммәт булуга карамастан, чәй бик тиз популярлаша һәм яратып 

эчелә. 

 XIX гасыр башында Рәсәйдә чәйне үстереп карый 

башлыйлар. Октябрь революциясеннән соң бу бик зур юнәлеш ала. 

Краснодар өлкәсе, Грузия, Әзербәйҗанда күпләп үстерелә башлый.  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Казан “Чәй йорты” белгече Камил Шакиров эзләнүләреннән: 

Чәй татарларда 18 гасыр башында киң кулланылышка керә. 

Аны Кытайның Кяхта провинциясеннән алып кайталар. Ул ат, дөя 

караваннары белән 2-2,5 ел дәвамында кайта, шунлыктан бәясе 

югары була.  

Чәйне бик бай кешеләр генә эчә алган. Күпчелек халык үлән 

төнәтмәсе эчкән. Вакыт үтү белән чәй гади халык кулланышына да 

керә. Татар халкы чәйгә үләннәр салып эчүне борынгы  гадәт 

буенча эшли.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Кытай халкы әйтүенчә, чәйне халыкка ачучы -  Шэнь-нун. Бу 

кеше үләннәр җыеп, дару ясаган вакытта, чәйнең берничә яфрагы 

ялгыш кайнатмага кушыла. Шэнь-нунга чәйнең тәме бик ошый һәм 

шул вакыттан соң ул башка эчемлек эчми. 

 Язмалар буенча, бу хәл безнең эрага кадәр 2737 елда булган. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Европага чәйне Кытайдан 17 гасыр уртасында инглиз һәм 

португалия кешеләре алып кайта. Аны башта дару үләне буларак 

кабул иәләр. Тора бара ул көндәлек эчемлеккә әйләнә. 



 

 

 

 

                          Чәйнең файдасы 

 
 

 Әгәр арысагыз, башыгыз авыртса, дару йотарга 

ашыкмагыз, бер чынаяк куе чәй эчеп куегыз. 

 

 Әгәр туңсагыз, бер чынаяк чәй сезне җылытып кына 

калмас, салкын тиюдән дә, зарарлы микроблардан да 

саклар. 

 

  Күз авыртканда аны яңа пешерелгән җылы чәй белән 

юсаң, файдасы тия. 

 

 Бөтнекле чәй йөрәк эшчәнлеген яхшырта, баш 

авыртуын да бетерә. 

 

 Салкын тигәндә, төрле үләннәрдән кушып, кура 

җиләге салып ясалган чәйләр бик файдалы. 

 

 Чәй - эчәсе килүне баса, көч кертә. 

 

 Сары мәтрүшкә кушып ясалган чәй  организмнан 

агулы матдәләрне, токсиннарны чыгара. 

 

 Җимешле чәй  ябыктыра дип  санала. 

 

 Чәй яфраклары калдыкларыннан дару 

препаратлары, ә орлыгыннан алынган май 

косметикада кулланыла. 



 

 
 

Чәйнең составы 
 

Чәй  составында 500 гә якын микроэлемент табылган. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Чәй эчемлегендә Р, С, В, РР витаминнары, танин, кофеин,      

шикәр, аксым матдәләр бар. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Чәй марганец, калий, фтор, фосфор минералларына бай. 

 

 

 

 

                           Ти-тестер профессиясе 
 

 

Чәйләр буенча белгеч -  Ти-тестер дип атала. Ул идеаль тәм 

тою сәләтенә ия булырга, һәр чәй төренең тарихын белергә тиеш. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Чәй белгече  Ти-тестер чәйнен составына, ясалышына, кайда, 

кайчан җитештерелүенә һәм башка үзенчәлекләренә бәя бирә.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ти-тестерга  тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләр куллану, 

суган, сарымсак ашау тыела. Шулай ук ачы, тозлы, баллы ризыклар 

ашарга ярамый. Чәйне бәяләгәндә ул аны эчми, тел белән тәмләп 

кенә карый. Бу бик катлаулы профессия. 

 

 

 



 

 

                       Чәй турында әдипләр 
 

                                            Чәй бәете - Татар халык авыз иҗаты 

 

Бу җиһанда ул Алланың ләзиз нигъмәтләре күптер, 

Вә ләкин бу безнең җирдә шул чәйдән һичбере юктыр. 

Бу чәй кебек дәва юктыр, гаҗәп хасыяте күптер, 

Әгәр ачлар эчәр булса, белерсең, һәммәсе туктыр. 

 

     Ни җәй фасылында берәүне һава сукса эсселектән, 

Эчәр булса бу чәйне ул, котылыр ул шул афәттән. 

Кышның көннәрендә дәхи салкын алдырса бер адәм, 

Самовар белән чәй эчсә, суыклыгы китәр тәмам. 

                                                                                                 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                  
 

       Такмаза - Татар халык авыз иҗаты 

Самоварның калайлары 

Тимер икән, җиз икән 

Тимер булса, җиз булса да  

Кайнаулары тиз икән. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Тәүлек (чәйгә реклама)       Г.Тукай ,1908  

Бу вакытта йорт саен 

Кайный самавыр һаман 

Чәйнекләрдә пешмәктә 

Чәй фирмасы Караван. 

 

Өйдә хуш ис чәчелгән 

Һәркем күңеле ачылган. 

Нинди фирма чәе бу!- 

Каравандыр, Караван. 

 

Чәе исләргә төшеп  

Халык эшне ташлыйлар. 

Тәмле-тәмле сөйләшеп 

Чәй эчәргә башлыйлар. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

А.С. Пушкин, Казанга килгәч,  

                                          1883 нче елның сентябре 

Эңгер төште. Өстәлне балкытып, 

Шаулап утыра кичке самовар 

Чәйнектәге бөртек чәйне җылытып 

Күтәрелә аннан җиңел пар. 

 

 

 

 

                        



 
 

Ш.Галиев Сыбызгылы чәйнек

 

Чәйнек сызгырып тора, 

Малай кызыгып тора, 

Күзен кыздырып тора: 

-Нинди озын сызгыра, 

Бу миннән дә уздыра! 

 

Әтисе көлеп карый: 

-Ул сызгырса да ярый,- 

Чәй безнең белән сөйләшә- 

Чәй кайнатып өлгертте, 

Өлгерткәнне белгертте! 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ш.Галиев Чәйгә чумган шикәр турында әкият. 

 

Бер шакмак шикәр 

Чәйгә чумган, ди, 

Икенче шакмак 

Көтеп торган, ди. 

 

Саный-саный ул  

Меңгә җиткән, ди. 

Ә теге һаман 

Чыкмый икән, ди... 

 

Санап караган 

Янә бер меңне: 

Ә соң ул йөзә  

белә идеме? 

 

...Әкият бу, диеп 

Бер дә син көлмә- 

Йөзә белмәсәң,  

Чәйгә сикермә! 



                                         

                                    Болар кызыклы! 
 

 

                       Чәй турында ялгыш фикер 

Куе кара чәй, яшел чәйгә караганда, күбрәк хәл 

кертә. Киресенчә, яшел чәйдә кофеин күбрәк була. Ул 

кан йөрешен яхшырта, кан тамырларын киңәйтә. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

                       Чәй турында ялгыш фикер 
 

Кичәге чәй организм өчен "агу" ул. Агу түгел, бары 

тик аның файдасы гына азрак. Чәйне пешереп бер 

сәгать үткәч, хуш исе очып бетә, әчкелт, тәмсез тәм 

барлыкка килә. Ләкин чәйнең антисептик үзлеге 

сакланып кала. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

                       Чәй турында ялгыш фикер 

 

Пакетлы чәйләрне чәй тузаныннан, ягъни 

җитештерү калдыкларыннан ясыйлар. Чәй тузанын 

пешерү мөмкин эш түгел, ул кершән шикелле бик 

җиңел, пешерсәң болганчык катнашма барлыкка 

киләчәк. Пакетка тутырасы чәйне бик ваклап турыйлар, 

шулай эшләгәндә ул тизрәк пешә. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

                       Чәй турында ялгыш фикер 

   Кара һәм яшел чәй төрле сорт куакларда 

үсә. Чәйнең тегесе дә, монысы да хәтта бер үк ботакта да 

үсәргә мөмкин. Аның төсе яфракларны киптерү һәм 

ферментацияләү ысулына бәйле. Кара чәйне югары 

температуралы мичләрдә кыздыру ысулы белән ясыйлар. 



 

              Чәй пешерү тәртибе 
Борынгы татар чәй пешерү рецепты 

1. Атланмай; 

2. Тоз;  

3. Такта чәй (Прессованный чай); 

4. Су; 

5. Сөт. 

Су кайнап, 2-3 минут вакыт үткәннән соң аерым савытта такта 

чәй пешерелә. Чынаякка бер чәй кашыгы атланмай салына. Аның 

өстенә пешерелгән кара чәй (заварка) салына. Бераз тоз өстиләр 

(һәркем үз тәменә карап). Сөт кушалар һәм  савыт тулганчы кайнар 

су агызалар. 

Әлеге чәй бик файдалы дип исәпләнә. Чөнки төрле вирусларга 

каршы көрәшә, баш авыртуын бетерә, кан йөрешен көйли, нерв 

системасын тынычландыра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Чәй пешерү тәртибе 

Җимешле чәй 

1. Киптерелгән яисә яңа җыйган җиләк-җимеш; 

2. Пешерелгән кара чәй; 

3. Кайнар су; 

4. Шикәр (әче җимешләр булган очракта); 

Аерым савытка кара чәй әзерләнә. Моның өчен 3-

4 бал кашыгы кара чәйгә кайнап чыккан су салалар 

һәм 5 мин төнәтәләр. Чынаякка теләгән җимеш-

җиләкне салалар, аның өстенә әзер булган кара чәй 

агызалар. Савыт тулыр тулмас итеп кайнар су 

өстиләр. Теләгән кеше шикәр салып болгатырга 

мөмкин. 

Бу чәйнең файдасы күп төрле. Ул кулланылган 

җиләк-җимешкә карый. Лимон, гөлҗимеш салынган 

чәй салкын тиюдән файдалы. Өрек, караҗимеш 

кушылган чәй кан йөрешенә һәм эчәкләр эшләвенә 

ярдәм итә.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   Чәй пешерү тәртибе 

                        Үләнле чәй 

1.Киптерелгән яисә яңа җыйган шифалы үләннәр; 

2.         Кара чәй; 

3.         Кайнар су; 

4.         Шикәр (теләгән очракта) 

Әлеге чәйне чәйнектә дә, термоста да ясарга мөмкин. 

Савытка 3-4 бал кашыгы кара чәй салына һәм үләннәр 

өстәлә. Кайнап чыккан су агызып,1 0-20 минут көтәргә 

кирәк. Бу үләннәрнең эфир майлары һәм файдалы 

элементлары чыксын өчен. Бер генә төрле дә, берничә төрле 

дә үлән салырга мөмкин.  

Фиточәй ясаган очракта кара чәй кулланмаска да ярый. 

Әзер булгач, чәшкәнең 3 тән бер өлешенә чәй 

төнәтмәсе, калганына кайнар су салына. Теләгән очракта 

шикәр  белән эчәргә мөмкин. 

Нинди үлән кушылуга карап, чәйнең файдасы 

билгеләнә. Мәсәлән, зәңгәр мәтрүшкәле чәй тән 

темпертурасы югары булганда яхшы. Бөтнек ,мелисса нерв 

системасы өчен, карлыган яфрагы салкын тигәндә ярдәм 

итә.  Юкә чәчкәсе белән чәй ютәл авруыннан эчергә киңәш 

ителә. 

Файдасы күп булуга карамастан, һәр компонетның 

чамасы булырга тиеш. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                         Чәй пешерү тәртибе 

 

Традицион сөтле чәй 

        1 чәшкә чәй өчен: 

1. 1 балкашык  кара яки яшел чәй; 

2. Сөт; 

3. Кайнаган су; 

4. Шикәр. 

Кирәк булган кадәр кара яки яшел чәйне савытка 

салабыз, өстенә кайнар су агызабыз һәм өстен каплап 

куябыз.  3-4 мин төнәткәннән соң, чынаякка башта сөт 

салабыз, аның өстенә чәй агызабыз. Чәшкә тулар-

тулмас кайнар су өстибез. Сөт белән чәй куелыгын 

чамалап салына. Теләгән очракта шикәр салып эчәргә 

мөмкин. 

Борынгы традиция буенча, тоз салып эчәргә дә 

мөмкин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           

Чәй әзерләү серләре 

 
• Чәйнектәге су кайнап чыгуга чәй эчәргә әзер дигән сүз 

түгел әле. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

• Чәйнеккә чәй бөртекләре салып, өстенә кайнар су 

агызып, 5-6 минут каплап торсаң, чәй тәмле дә, хуш исле дә 

була. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

• Көн дәвамында кат-кат пешерелгән чәй  зарарлы. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

• Һәр хуҗабикәгә 2, 5, 6 саннарын истә калдырырга 

киңәш ителә.  

 2 минут төнәтелгән чәйдәге кофеин кәефне күтәрә;   

 5 минут төнәтелгән чәйнең эфир майлары организмны 

тынычлындыра;                        



 6 минут пешкән чәй эчү өчен иң тәмле, хуш исле чәй 

санала. 

ЧӘЙ КАРТАСЫ ПЛАНЫ 

 

 ЧӘЙ ТАРИХЫННАН 

 МӘГЪЛҮМАТ 

 

 ЧӘЙНЕҢ ФАЙДАСЫ 

 

 ЧӘЙНЕҢ СОСТАВЫ 

 

 ЧӘЙ БЕЛГЕЧЕ- 

 ТИ-ТЕСТЕР 

 

 ЧӘЙ ТУРЫНДА ӘДИПЛӘР 

 

 БОЛАР КЫЗЫКЛЫ! 

 

 ЧӘЙ ӘЗЕРЛӘҮ СЕРЛӘРЕ 

 

 ҖИМЕШЛЕ ЧӘЙ РЕЦЕПТЫ 

 


