
«Сәләт Раушан - 2020»
22 июнь - 9 нчы июль 2020 ел

БСЛ «Саулык» (Яр Чаллы)



Алан исеме Сәләт – Раушан 

Төп юнәлеш Интеллектуаль, олимпидага әзерләнү

Үткәрелү вакыты 22.06-9.07

Үткәрелү урыны ДОЛ «Саулык», Яр Чаллы

Катнашучылар яше 7-11 сыйный укучылары

Алан җитәкчеләре (ИФ) Проектны алыпбаручы Надир Курамшин

Башҗитәк Арман Костанян

Өлкән әйдаман Надир Курамшин

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 18

Катнашучылар саны 220

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Сменаның төп идеясе – баланы интеллектуаль һәм иҗади дөньяга 

катнаштыру, спорт чаралары аша сәламәтләндерү. Сменада бай 

интеллектуаль киңлек булдырыла, шул аркада сәлкешләрнең сәләте 

һәм омтылышы үсә. Смена ОГЭ, БДИ һәм олимпиадаларга әзерлеккә 

юнәлдерелгән.

Алан максаты Җәйге каникуллар вакытында нәтиҗәле ял оештыру, фәнгә

юнәлдерелгән балаларга һәм яшьләргә ярдәм итү, аларның

интеллектуаль һәм рухи үсешен күздә тоту.

Аланның төп бурычлары Сәләтле балаларны эзләү һәм үстерү, Татарстан Республикасы

үзәкләрендә интеллектуаль элитаны формалаштыру.

Татарстан Республикасы шәһәрләре һәм районнары укучылары үз

белем бирү ихтыяҗларын тормышка ашыру өчен кирәкле белем алу

мөмкинлеген оештыру.

«Сәләт-Олимп», «Фәнсар», «Санак-лаб» ел проектларын

олимпиадаларда катнашкан балалар белән тудыру.

«Сәләт Раушан»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Математика 7 36

Математика 8 36

Математика 9

36

Математика 10 36

Икътисад белеме 36

Инглиз теле татар 

теле белән

36

*Если есть возможность показать в виде круговой диаграммы, то сделайте так, преподавателей уже на другой слайд поместите. Будьте креативны)



Исеме Тасвирлама Укытучы Количество 

(часы)

Инглиз теле 36

Химия

36

Физика 36

Җәмгыять белеме 36



Тема Спикер ИФ Тасвирлама

«Югары уку йортына

керү»

Турилова Екатерина Александр кызы -

Н. И. Лобачевский исемендәге

математика һәм механика институтының

директоры

Очрашу Казанның дәрәҗәле

институтларының берсенә керүгә

багышланган

Бизнес Наил Галявиев

Ильяс Валиуллин

Бизнес турында сөйләшу

Бала-сити Альбина Насырова Дәүләт советы депутаты

Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

ШТК Уен нигезләре белән 

таныштыру, форумга җыелма 

команда формалаштыру

Арман Костанян

Шахмат Уен белән таныштыру: 

фигуралар һәм аларның барышы

белән, шахмат буенча җыелма

команда формалаштыру

Адель Халиков

Интеллектуаль уеннар Сәлкешләрнең ителлектуаль 

уеннарга уңай мөнәсәбәтен 

формалаштыру, җыелма 

команда формалаштыру

Александр Друзь

Волейбол Физик тәрбия, команда рухын

формалаштыру, җыелма

команда формалаштыру

Адель Халиков

Исеме Тасвирлама Укытучы



Футбол Физик тәрбия, команда рухын 

формалаштыру, җыелма 

команда формалаштыру

Юнус Доган

Стритбол Физик тәрбия, команда рухын 

формалаштыру, җыелма 

команда формалаштыру

Адель Халиков

Иҗади мастер – класс- әвәләү

дәресе

Сәлкешләрнең иҗади

сәләтләрен, күзаллауларын, 

вак моториканы

формалаштыру

Камилла Гәләветдинова

Вокал Вокал сәләтләрен 

формалаштыру, тавыш ачу

Энҗе Әхмәтҗанова



Сәхнә чыгышы Сәхнә сөйләм нигезләренә 

кызыксыну формалаштыру, 

сөйләм аппаратын үстерү.

Адилия Набиуллина

Сөйләм: Алман теле+Инглиз теле Тел нигезләре белән таныштыру, 

мәдәният һәм тел белән 

кызыксынуны үстерүгә ярдәм итү.

Язгөл Миңнуллина

Психология Төп төшенчәләр белән танышу 

һәм аларны тормышта куллана 

белү

Психолог

Дебатлар Өченче затлар катнашында 

регламентланган бәхәс 

барышында яклар үз позициясен 

дәлилли һәм өченче якка 

инанырга омтылып, читләрнекен 

тәнкыйтьли.

Лилия Акберова

Make-up Биткә төрле төрләрен декоратив 

косметика максаты белән бизәнү 

әйберләре, үз-үзен күрсәтү

Аделя Рахимбаева



Мәдәни-иҗади программа

1.Төркемнәрне тәкъдим итү Балаларны бер-берсе белән таныштыру (сменаның беренче көнендә

үткәрелә), төркемнәрдә берләшүгә ярдәм итү.

Төркемнәр эчендә танышырга һәм беренче команда чыгышы ясарга

булышу.

2. Раушан кичәсе.

Интеллектуль-күңел ачу уены

Команда туплануы, әйдаманнар составы белән таныштыру

3. ШТК (Шаяннар һәм тапкырлар клубы)

Балаларда ораторлык осталыгына, сәхнәдә ышаныч

формалаштыруга ярдәм итү

Команданы формалаштыру.

4. Кичке Раушан-Беренче

каналдагы популяр күңел ачу

программасы аналогына тиң.

Балаларның иҗади сәләтләрен, актерлык осталыгын, иҗади

эшчәнлеккә сәләтлелеген күрсәтә белү

Чара исеме Тасвирлама



5. Quiz Интеллектуаль җыелма команда өчен иң яхшы

уенчыларны ачыклау. Чара «Нәрсә? Кайда? 

Кайчан?» уенына ошаган

6. Иҗади номерларны күрсәтү Балаларны әйдаманнар белән таныштыру, бер-

берсе белән таныштыру, иҗади сәләтләрен ачу

7. «Нәрсә? Кайда? Кайчан?» Интеллектуаль уеннарга уңай мөнәсәбәт

формалаштыру, Команданы бердәмлелеккә

юнәлтү

8 . Раушан-EXPO World Skills уздыруга багышланган чара. 

Иҗади эшчәнлеккә өйрәтү

9. Күмәк шәмчек Баланың хис-тойгыларын ачуга, бер-берсенә 

ышанычлы мөнәсәбәт булдыруга ярдәм итү

10. Әскәрия һәр төркем видео төшерә һәм аны кичке чарада

тәкъдим итә, команданы бердәмлелеккә

юнәлтү, эстетик зәвык формалаштыру



11. Икътисад көне

(балалар акча эшли, һәм алынган акчага 

аукционда төрле әйберләр сатып ала алалар)

Хезмәткә карата уңай мөнәсәбәт формалаштыру

12. КВЕСТ 

Балалар командаларга бүленеп биремнәр үтиләр

Төркемнәр эчендә берләшү, Сәләт дөньясы белән

танышу, аның төп низамәтләре һәм өстенлекләре

белән танышу

13. Dance Battle-сәлкешләр төркемнәр буенча бию

әзерлиләр.

Иҗади сәләтләрне формалаштыру, команд хасил 

итү.

14. Раушанның туган көне.

- Мистер һәм миссис Раушан.

- Тантаналы бал.

Аланга нигез салынуның 25 еллыгына 

багышланган чара барышында бал үткәрү, шулай 

ук мистер һәм миссис Раушан номинацияләрендә 

иң яхшыларны ачыклау планлаштырыла.

15. Open-Mic.

Балалар һәм әйдаманнар чыгышы: шигырьләр, 

стэндап.

Иҗади сәләтләрне формалаштыруга ярдәм итү.

16. Соңгы концерт - балалар һәм әйдаманнар 

иҗади номерлар белән чыгыш ясыйлар

Иҗади сәләтләрен формалаштыру.



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Футбол Физик тәрбия, команда рухын формалаштыру, 

җыелма команда формалаштыру

Волейбол Физик тәрбия, команда рухын формалаштыру, 

җыелма команда формалаштыру

Баскетбол Физик тәрбия, команда рухын формалаштыру, 

җыелма команда формалаштыру

Тематик зарядка Физик тәрбия, команда рухын формалаштыру

«Большие гонки» Физик тәрбия, команда рухын формалаштыру



Көн тәртибе

8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-11:00 Дәресләр

12.00-13:00 Очрашулар

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханәләр

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт сәламәтләндерү чаралары

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:00 Кичке чара

22:00-23:00 Шәмчеләр

23.00 Йокларга яту



https://vk.com/selet_raushan @ selet.raushan

Без социаль челтәрләрдә




