
«Сəлəт Раушан - 2019»
26-нчы июнь – 13-нче июль 2019 ел

«Йолдызлы» БСҮ (Лаеш районы, Троицкий бистəсе)



Аланның исеме Сəлəт – Раушан 

Төп юнəлеш Интеллектуаль, олимпидага əзерлəнү

Үткəрелү вакыты 26.06-13.07

Үткəрелү урыны «Йолдызлы» БСҮ, Лаеш районы

Катнашучылар яше 7-11-нче сыйный укучылары

Алан җитəкчелəре (ИФ) Проектны алып баручы Надир Курамшин

Директор Айгөл Вəлиуллина

Өлкəн əйдаман Илдус Усманов

Катнашучылар турында мəгълүмат
Əйдаманнар саны 18

Катнашучылар саны 220

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Сменаның төп идеясе – баланы интеллектуаль һəм иҗади дөньяга 
катнаштыру, спорт чаралары аша сəламəтлəндерү. Сменада бай 
интеллектуаль киңлек булдырыла, шул сəбəпле сəлкешлəрнең сəлəте 
һəм омтылышы үсə. Смена ОГЭ, БДИ һəм олимпиадаларга əзерлеккə 
юнəлдерелгəн.

Аланның максаты Җəйге каникуллар вакытында нəтиҗəле ял оештыру, фəнгə
юнəлдерелгəн балаларга һəм яшьлəргə ярдəм итү, аларның
интеллектуаль һəм рухи үсешен күздə тоту.

Аланның төп бурычлары Сəлəтле балаларны эзлəү һəм үстерү, Татарстан Республикасы
үзəклəрендə интеллектуаль элитаны формалаштыру.
Татарстан Республикасы шəһəрлəре һəм районнары укучыларың үз
белем бирү ихтыяҗларын тормышка ашыру өчен кирəкле белем алу
мөмкинлеген оештыру.
«Сəлəт-Олимп», «Фəнсар», «Санак-лаб» ел проектларын
олимпиадаларда катнашкан балалар белəн тулыландыру.

«Сəлəт Раушан»



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 
(сəгать)

Математика 7-нчы сыйныф Костанан Арман Артур улы Лицей Иннополис 36

Математика 8-нче сыйныф Фадеев Алексей Валерий улы IT-лицей КФУ 36
Математика 9-нчы сыйныф Гатаулин Дамир Усман улы Лицей-интернат 2 г. Казани 36

Математика 10-нчы 
сыйныф

Крайнова Лəйсəн Хəмит улы IT-лицей КФУ 36

Татарча инглиз теле Сафиуллина Гөлшат Рафаил 
улы

КФУ, лингвистика 36

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



Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 
(сəгать)

Инглиз теленнəн 
олимпиада (2 төркем)

Ахсанова Гөлназ Илдар кызы ISK 36

Химия
Лукин Руслан Марат улы - Лобачевский лицеенда

өстəмə белем бирү 
педагогы
- Иннополис шəһəре
лицеенда өстəмə белем
бирү педагогы

36

Физика Ганиев Əнвəр Айнур улы КФУның Физика 
институты, 2-нче курс, 
яңа мəктəптə физика 

укытучысы

36

Җəмгыять белеме Гыймадиев Илфат Хəлəлетдин улы 35-нче санлы лицей, 
Казан, жюри əгъзасы

36



Тема Спикер ИФ Тасвирлама

«Югары уку йортына
керү»

Турилова Екатерина Александр кызы -
Н. И. Лобачевский исемендəге
математика һəм механика институтының
директоры

Очрашу Казанның дəрəҗəле
институтларының берсенə керүгə
багышланган

«Чит иллəрдə укыту» Алинə Садриева Очрашу чит илдə укырга керүнең төп 
үзенчəлеклəренə, дөньяның төрле югары
уку йортларына бушлай укырга керү 
мөмкинлеклəренə, грантларга
багышланган

«Безнең фикер» татар 
дебатлары

Аяна Исаева
«Безнең фикер» проектының җитəкчесе

Татарча дебатлар үткəрү үзенчəлеклəре

Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр

ШТК Уен нигезлəре белəн 
таныштыру, форумга җыелма 
команда формалаштыру

Таһир Кəримуллин
КФУ; 4-нче курс.
КВН уены белəн кызыксына

Шахмат Уен белəн таныштыру: 
фигуралар һəм аларның барышы
белəн, шахмат буенча җыелма
команда формалаштыру

Адель Халиков
- шахмат буенча турнирларда катнашучы, призер

Интеллектуаль уеннар Сəлкешлəрнең ителлектуаль
уеннарга уңай мөнəсəбəтен 
формалаштыру, җыелма 
команда формалаштыру

Рушан Закиров
- Казанда үткəрелгəн интеллектуаль уеннарда
катнашучы һəм оештыручы
- 2017 елда ЧГК буенча «Раушан» командасы
остазы

Волейбол Физик тəрбия, команда рухын
формалаштыру, җыелма 
команда формалаштыру

Илдус Галимҗанов
- спортчы, волейбол буенча КГМУ җыелма 
командасы əгъзасы

Исеме Тасвирлама Укытучы



Футбол Физик тəрбия, команда 
рухын формалаштыру, 
җыелма команда 
формалаштыру

Данияр Галиев
- спортчы, футбол буенча
КФУ җыелма командасы
əгъзасы

Стритбол Физик тəрбия, команда 
рухын формалаштыру, 
җыелма команда 
формалаштыру

Шамил Сəлахов
- 2-нче курс студенты, 
баскетбол белəн кызыксына

Вокал Вокал сəлəтлəрен 
формалаштыру, тавыш ачу

Алмаз Галимҗанов
җыр һəм вокал белəн мавыга, 
клиплар төшерүдə катнаша



Сəхнə чыгышы Сəхнə сөйлəм нигезлəренə 
кызыксыну формалаштыру, сөйлəм 
аппаратын үстерү.

Адилия Набиуллина
- Гала-концертларда һəм чараларда
төп рольдə катнашучы

Сөйлəм: Алман теле+Инглиз теле Тел нигезлəре белəн таныштыру, 
мəдəният һəм тел белəн 
кызыксынуны үстерүгə ярдəм итү.

Язгөл Миңнуллина
- чит теллəрне өйрəнү белəн 
кызыксына

Психология Төп төшенчəлəр белəн танышу һəм 
аларны тормышта куллана белү

Элина Зəйнуллина
- шəхес психологиясе белəн 
кызыксына, бу өлкəдə илебез һəм 
чит ил əдəбиятын өйрəнə

Дебатлар Өченче затлар катнашында
регламентланган бəхəс барышында
яклар үз позициясен дəлилли һəм 
өченче якка инанырга омтылып, 
читлəрнекен тəнкыйтьли.

Лилия Əкъбəрова
- университетның «Дебатлар»  клубы 
əгъзасы, тирə-юньне үз карашыңны 
дөрес əйтергə өйрəтергə омтыла



Мəдəни-иҗади программа

1.Төркемнəрне тəкъдир итү Балаларны бер-берсе белəн таныштыру (сменаның беренче көнендə 
үткəрелə), төркемнəрдə берлəшүгə ярдəм итү.
Төркемнəр эчендə танышырга һəм беренче команда чыгышы ясарга
булышу.

2. Раушан кичəсе.
Интеллектуль-күңел ачу уены

Команда туплануы, əйдаманнар составы белəн таныштыру

3. ШТК (Шаяннар һəм тапкырлар клубы)
Балаларда ораторлык осталыгына, сəхнəдə ышаныч
формалаштыруга ярдəм итү
Команданы формалаштыру.

4. Кичке Раушан – Беренче
каналдагы популяр күңел ачу
программасы аналогына тиң.

Балаларның иҗади сəлəтлəрен, актерлык осталыгын, иҗади 
эшчəнлеккə сəлəтлелеген күрсəтə белү.

Чара исеме Тасвирлама



5. Quiz Интеллектуаль җыелма команда өчен иң яхшы
уенчыларны ачыклау. Чара «Нəрсə? Кайда? 
Кайчан?» уенына ошаган. 

6. Иҗади номерларны күрсəтү Балаларны əйдаманнар белəн таныштыру, бер-
берсе белəн таныштыру, иҗади сəлəтлəрен ачу.

7. «Нəрсə? Кайда? Кайчан?» Интеллектуаль уеннарга уңай мөнəсəбəт 
формалаштыру
Команданы бердəмлеклəргə булышу

8 . Раушан-EXPO
World Skills уздыруга багышланган чара.

Иҗади эшчəнлеккə өйрəтү.

9. Күмəк шəмчек Баланың хис-тойгыларын ачуга, бер-берсенə 
ышанычлы мөнəсəбəт булдыруга ярдəм итү

10. «Əскəрия» Һəр төркем видео төшерə һəм аны кичке чарада
тəкъдим итə. Команданы бердəмлеклəргə.
Эстетик зəвык формалаштыру.



11. Икътисад көне

(балалар акча эшли, һəм алынган акчага
аукционда төрле əйберлəр сатып ала алалар)

Хезмəткə карата уңай мөнəсəбəт формалаштыру.

12. КВЕСТ 

Балалар командаларга бүленеп биремнəр үтилəр

Төркемнəр эчендə берлəшү, Сəлəт дөньясы белəн 

танышу, аның төп принциплары һəм өстенлеклəре 
белəн танышу.

13. Dance Battle-сəлкешлəр төркемнəр буенча бию

əзерлилəр.

Иҗади сəлəтлəрне формалаштыру, команда хасил

итү.

14. Раушанның туган көне.

- Мистер һəм миссис Раушан.
- Тантаналы бал.

Аланга нигез салынуның 25 еллыгына 

багышланган чара барышында бал үткəрү, шулай 
ук мистер һəм миссис Раушан номинациялəрендə 
иң яхшыларны ачыклау планлаштырыла.

15. Open-Mic.

Балалар һəм əйдаманнар чыгышы: шигырьлəр, 
стэндап.

Иҗади сəлəтлəрне формалаштыруга ярдəм итү.

16. Соңгы концерт – балалар һəм əйдаманнар 

иҗади номерлар белəн чыгыш ясыйлар.

Иҗади сəлəтлəрен формалаштыру.



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Футбол Физик тəрбия, команда рухын формалаштыру, 
җыелма команда формалаштыру

Волейбол Физик тəрбия, команда рухын формалаштыру, 
җыелма команда формалаштыру

Баскетбол Физик тəрбия, команда рухын формалаштыру, 
җыелма команда формалаштыру

Тематик зарядка Физик тəрбия, команда рухын формалаштыру.

«Большие гонки» Физик тəрбия, команда рухын формалаштыру.



Көн тəртибе
7:00-7:30 Уяну

7:30-8:00 Зарядка

8:00-9:00 Иртəнге аш

10:00-13:00 Дəреслəр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханəлəр

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт сəламəтлəндерү чаралары

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү

20:00-22:00 Кичке чара

22:00-22:30 Шəмчеклəр

23:00 Йокларга яту



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

Без социаль челтəрлəрдə




