
Татарстан Республикасы 

Әлмәт муниципаль районы 

Түбән Мактама 1нче гомуми урта белем бирү мәктәбе 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СӘЛӘТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛӘН ЭШЛӘҮ БУЕНЧА 

«ЮЛ КАРТАСЫ» 

 

 
 

Төзүче: 

 татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Хәбибуллина Айгөл Фәнзәт кызы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 



Сәләтле балалар белән эшләү буенча “юл картасы” түбәндәге 

бурычларны хәл итүгә юнәлтелгән: 

- сәләтле һәм талантлы балаларны укыту һәм тәрбияләү системасын 

булдыру; 

- һәр укучының сәләтен үстерергә мөмкинлек бирә торган гамәли 

чаралар әзерләү; 

- укучыларның фәнни эшчәнлек белән шөгыльләнүен камилләштерү; 

- укучыларны интернет-проектларга җәлеп итү, веб-осталыкларын 

үстерү. 

№ Эш төре Вакыты Нәтиҗә 

Оештыру эшләре 

 

1 

Сәләтле укучыларны ачыклау  

(тест, мониторинг, әңгәмә) 

 

Сентябрь 

Сәләтле укучылар 

исемлеген булдыру 

 

2 

Сәләтле балаларның кызыксыну 

даирәсе, сәләтләре турында әңгәмә 

һәм мастер-класс үткәрү 

 

Сентябрь 

Сәләтле балалар белән 

эшләү буенча индивидуаль 

планнар 

Төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә катнашу 

 

3 

Халыкара “Белем җәүһәрләре ” 

интернет-проектлар бәйгесендә 

катнашу 

 

Октябрь 

Сайт ясау күнекмәләре 

формалаштыру 

4 Республикакүләм “Яшь 

татнетчылар” конкурсы 

 

Апрель 

Сайт ясарга өйрәнү 

5 Республикакүләм “Җиңү җыры” 

бәйгесе 

 

Май 

Укучыларның иҗади 

сәләтләрен үстерү 

6 “Буыннарның көмеш чылбыры” 

бәйгесе 

Февраль  Гаилә, нәсел, милләт тарихы 

белән кызыксыну 

Фәнни-гамәли конференцияләр 

7 Тикшеренү эшләренең структурасы 

белән таныштыру 

 

Октябрь  

Укучыларны фәнни 

эшчәнлек белән мавыктыру 

8 Фәнни эшләргә куелган таләпләр: 

редакцияләү, тема сайлау, 

компьютерда эшкәртү һ.б. 

 

Ноябрь  

Фәнни эшләр башкару 

буенча практик күнекмәләр 

формалаштыру 

9 Республикакүләм Г.Ибраһимов 

исемендәге фәнни-гамәли 

конференциядә катнашу 

 

Даими  

 

Фәнни эшне яклау  

10 Республикакүләм М.Н.Моряков 

исемендәге фәнни-гамәли 

конференциядә катнашу 

 

Апрель  

Фәнни эшне тәкъдир итү 

11 Республикакүләм К.Булатова   



исемендәге фәнни-гамәли 

конференциядә катнашу 

Март Фәнни хезмәт яклау 

Татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадага әзерлек 

12 Татар теле һәм әдәбияты буенча 

олимпиадаларга әзерлек:  

- әңгәмәләр, 

- лекция, 

- практик күнекмәләр,  

- тестлар,  

- алдагы еллардагы биремнәрне 

башкару һ.б. 

Даими Татар теле һәм әдәбияты 

буенча белемнәрне 

камилләштерү 

13 Татар теле һәм әдәбияты буенча 

олимпиаданың мәктәп турында 

катнашу 

Октябрь Фән өлкәсендә иң-иңнәрне 

билгеләү 

14 Татар теле һәм әдәбияты буенча 

олимпиаданың муниципаль туры 

Декабрь Татар теле һәм әдәбияты 

буенча белемнәрне ныгыту 

15 КФУ олимпиадаларында катнашу: 

региональ һәм халыкара 

олимпиадалар 

Октябрь-

апрель 

Татар теле һәм әдәбияты 

буенча белемнәрне 

камилләштерү 

Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән 

16 Күренекле шәхесләребез: Г.Тукай, 

М.Җәлил һ.б. мирасын өйрәнү 

Даими  Туган телебезгә, бай әдәби 

мирасыбызга кызыксыну 

һәм мәхәббәт тәрбияләү 

17 Төбәк  әдипләре: К.Булатова, 

Г.Галләмова, Г.Әюпова  һ.б. иҗаты 

белән танышу, очрашулар оештыру 

Даими  Туган телгә, күренекле 

шәхесләребезгә хөрмәт 

тәрбияләү 

“Яшь журналистлар” клубы 

18 Публицистиканың төп жанрлары  

(мәкалә, әңгәмә, фоторепортаж һ.б.) 

таныштыру 

Даими  Мәкалә язарга, әңгәмә 

корырга өйрәнү 

19 Мәктәбебезнең “Тәнәфес” электрон 

газетасы алып бару  

https://tenefec.jimdo.com/  

Даими  Алган белем-күнекмәләрне 

гамәли куллану 

20 Татар телендә мәктәп тормышы 

буенча видеосюжетлар  әзерләү  

Даими  Алган белем-күнекмәләрне 

гамәли куллану 

 

 

 

https://tenefec.jimdo.com/

