
 «СӘЛӘТ-РАУШАН» 

 җәйге профильле сменаның 

ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

 

Сменаның концепциясе 

 

«Сәләт-Раушан» җәйге интеллектуаль профильле сменаның 

программасы Татарстан республикасы һәм Россия федерациясенең төрле 

регионнарыннан булган сәләтле яшьләрне Сәләт мохитенә тарту максатына 

бәйле. Смена эшчәнлегендә республикакүләм һәм федераль дәрәҗәдә 

уздырыла торган иҗади конкурслар һәм спорт ярышлары җиңүчеләре 

катнаша. 

Аланның төп юнәлеше – интеллектуаль һәм иҗади өлкә. «Сәләт-

Раушан» аланының төп максаты – балада иҗат дөньясына мәхәббәт 

тәрбияләү, интеллект ягыннан камилләшергә, шулай ук спорт чаралары 

ярдәмендә сәламәтлекне камилләштерергә ярдәм итү.  

 

Фәнни-белем бирү эшчәнлеге  

Уку-укыту программасы 5 лаборатория кысаларында тормышка 

ашырылачак: 1) Математика (Менталь арифметика, Математика), 2) Физика 

(Теория һәм практика + Информатика), 3) Химия һәм биология (Теория һәм 

практика), 4) Җәмгыять белеме (Җәмгыять белеме һәм тарих), 5) 

Журналистика, инглиз теле һәм татар теле. 

Беренче көнне барлык чаралар да Ачык ишекләр көне форматында 

узачак. Ул көнне балалар бөтен дәресләргә, остаханәләргә барып, үзләрен 

сынап карый алачаклар. Шулай итеп, сәлкешләргә үзләрен эшләргә теләгән 

лабораторияне сайлау мөмкинлеге бирелә. 

 

Уздыру формасы  Чараның исеме һәм эчтәлеге  

Дәресләр 1.   «Математика»  лабораториясе 

- Менталь арифметика. 

Менталь арифметика ярдәмендә катлаулы 

арифметик исәпләүләр башкару.  

Укытучы: Шәрипова Элина  

- Математика 

Олимпиада һәм имтиханнарга әзерлек  

Укытучы: Татьяна Зверева 



2.  «Физика + Информатика»  

лабораториясе 

- Теория өлеше 

Фәнни пакетлар белән эшләү. Физика 

дәресләрендә галәм киңлекләре турындагы,  

бик күп яңа мәгълүмат белән, үзегезне 

кызыксындырган  сорауларга җавап таба 

алачаксыз.  

Флешка һәм кешенең баш миенең ничек 

эшли? Эволюция нинди математик 

кануннарга буйсына? Физика күзлегеннән 

чыгып,  Биткоин бәясен ничек аңлатырга?  

Укытучы: Шакиров Марс  

 

- Гамәл өлеш 

Физика кануннарын төрле кызыклы 

тәҗрибәләр, вебинарлар һәм лаборатор 

эшләр аша өйрәнү. 

Мәгълүмат, мәгълүмати процесс, 

системалар, технологияләр һәм 

модельләрнең нигезен тәшкил итә торган 

фәнни белем алу. 

3. «Химия и Биология»  лабораториясе 

- Химия  

Химик күренешләрнең асылын ачу, 

олимпиада һәм имтиханнарга әзерлек. 

- Биология 

Биология турында белемнәр алу һәм 

аларны практикада куллану осталыгы. 

Биология фәненнән олимпиадага һәм 

имтиханга әзерлек эше. 

Укытучы: Әһлиуллина Аида 

 

4. «Җәмгыять белеме һәм тарих»  

лабораториясе 

- Җәмгыять белеме  

Дәресләрне экономика, сәясәт, җәмгыять, 

рухи өлкәгә кагылышлы булган төрле 

темаларга караган кейслар чишү 

форматында уздыру.  

- Тарих  

Тарихны «Идел Болгары» өстәл уены 

форматында уздыру. Уен карталары 

ярдәмендә тарих фәненнән лекция уку. 

Рольләргә бүленеп тарихи эпохаларга бәйле 



сюжетлы уен уйнау.  

Укытучы: Алмаз Минникаев 

5. «Журналистика, инглиз теле, татар 

теле» лабораториясе 

- Журналистика  

Журналистика нигезләре белән танышу, 

татар һәм инглиз телләрендә язу 

техникасын өйрәнү, басма материал, фото-

видеоматериал әзерләү белән танышу. 

Укытучы: «Ялкын» журналы 

хезмәткәрләре 

- Инглиз теле 

«Талкыш каләве» проекты 

катнашучыларын чакырып, кунаклар белән 

әңгәмә, уен форматында кызыклы дәресләр 

уздыру. 

- Татар теле 

Татар телен кызыклы форматта өйрәнү: 

фильмнар карау, дебатлар уздыру, Spell 

battle,  «Түбәтәй» уены 

Укытучы: Асяева Аделя 

Остаханәләр 1. ШТК 
Уен нигезләре белән танышу, Форумда 

катнашу өчен аланның җыелма 

командасын туплау  

2. Шахматлар  
Уен нигезләре белән танышу: уен 

фигуралары һәм аларның йөрү 

рәвешләре, техникалары белән танышу;  

Форумда катнашу өчен аланның җыелма 

командасын туплау 

3. Интеллектуаль уеннар  
«Нәрсә? Кайда? Кайчан?» уены буенча  

форумда катнашу өчен, аланның җыелма 

командасын туплау, балаларда логик 

фикерләү булдыру һәм интеллектуаль 

күзаллауны киңәйтү 

4. Волейбол  
Форумда катнашу өчен аланның җыелма 

командасын туплау,  тренировкалар һәм 

волейбол уйнау сәләтен үстерү, физик 

тәрбия бирү 

5. Футбол  
Форумда катнашу өчен аланның җыелма 

командасын туплау , тренировкалар һәм 



 

Мәдәни-иҗади эшчәнлек 

футбол уйнау сәләтен үстерү, физик 

тәрбия бирү  

6. Стритбол  
Форумда катнашу өчен аланның җыелма 

командасын туплау 

7. Иҗади остаханә 
Картина «ясау», әвәләү (балчык белән 

эшләү) техникаларын өйрәнү  

8. Вокал  

Тавыш ярыларын җылыту, җырчы 

тавышы булдыруның төп кагыйдәләре, 

Сәләт җырларын өйрәнү 

9. Сәхнә теле 
Сәхнә теле өчен күнекмәләр, 

тизәйткечләр, тизәйткечләр әйтү буенча 

ярышлар, җөмләдә логик басым кую. 

Чаралар алып баручы серләре  

10. Алман теле. Сөйләм теле  
Алман алфавиты: уку һәм әйтү; 

Россиялеләрне алманнардан аерып 

тора торган 10 билге;  туристлар өчен 

алман телендә төп фразалар; алман 

теле грамматикасына кыскачаса 

экскурс; алман телен өйрәнүне дәвам 

итү ысуллары  

11.  Медицина хокуы  

Төп норматив документлар белән 

танышу һәм аларны тормышта куллану 

осталыгы  

Очрашулар 1. Кызыклы фәннәр паркы 
Лабораториум – тәҗрибәләр әм 

интерактив шоулар уздыру. 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Кичке чаралар 1. Төркемнәр белән танышу 

2. ШТК 

3. Квест  

4. «Нәрсә? Кайда? Кайчан?» 

5. Әскәрия кичәсе 

6. Әйдаманнарны сынау – әйдаманнар 



 

Спорт чаралары 

 

төрле биремнәрне үти алу/алмауда 

сынашалар 

7. Open-Mic 

Әйдаманнарның һәм сәлкешләрнең 

шигырь, стэндап сөйләүдә ярышы 

Көндезге чаралар 1. Экономика көне 

Уеннар      1. Quiz  

      2.  Раушан кичәсе 

Концертлар      1. Сәләтлеләр кичәсе 

     2.   Саубуллашу концерты 

Конкурслар 1. Dance Battle 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Зарядка Төрле темаларга караган иртәнге 

физ.зарядкалар 

Ярышлар Футбол 

Волейбол 

Уеннар Спорт эстафетасы 

Күңелле футбол 


