«Сәләт Азнакай - 2020»
27 июнь-15 июль 2020нче ел
БСҮ «Кояшкай» (Азнакай районы, Азнакай шәһәре)

ГОМУМИ МӘГЪЛҮМАТ
Смена исеме

Сәләт Азнакай

Сменаның төп юнәлеше

Интеллектуаль-иҗади

Смена үткәрелү вакыты 27.06.2020 – 15.07.2020
Смена үткәрелү урыны

БСҮ «Кояшкай»

Балалар яше

12-17 яшь

Смена башҗитәкләре
(ФИО)

директор

өлкән әйдаман
методист

КАТНАШУЧЫЛАР БУЕНЧА МӘГЪЛҮМАТ
Әйдаманнар саны
8

Балалар саны

60

Лобанова Алина Анатолий
кызы
Юнусова Азалия Радик кызы
Абдуллина Резедә Фәнис
кызы

СМЕНА 2020
Смена
концепциясе

Смена
максаты

Смена
бурычлары

Һәрбер баланың сәләтләрен ачу һәм лидерлык
сыйфатларын үстерү мөмкинлеген тудырган
интеллектуаль-иҗади смена. Программа сменада
көндәлек рәвештә үтә торган 3 юнәлештә алып барыла:
спорт, уку-укыту һәм мәдәни-иҗади. Программа
кысаларында балалар җәмгыятьтә үзләрен уңышла
күрсәтергә, дөрес юллар сайларга, аңлап һәм үлчәп
адымнар ясарга өйрәнергә ярдәм итүче дәресләргә
йөри.
Катнашучыларда уңышка ирешер өчен кирәкле
сыйфатларны үстерү: лидер булу, максатчанлык,
аралашучанлык, мөстәкыйльлек, ихласлык, аң-белем
белән эш итү, көчле рух, системалылык.
1. Баланың яшерен сәләтләрен ачу мөмкинлеге
тудырылган мәйданчык булдыру.
2. Ирек, үсеш һәм уңай шартлар кушылмасы булдыру.
3. Балаларның теләкләре буенча төзелгән мотивацион
программа булдыру.

Уку-укыту программасы
Дәресләр
Исеме
ДНД

ПоэтикаШигърият

Тасвирлау
Уенчылар бу уенда берьюлы өйрәнүчеләр
һәм өйрәленелүчеләр. Алар
персонажлары өчен үзләре өчен кебек
бик нык кайгыралар һәм чып-чын хисләр
кичерәләр, чөнки бу уенда аларның
герое, аның үз-үзен тотышы, аның
һәрбер адымы - барысы да уйнаучының
башында туган кабатланмас фантазия.
Балаларда әдәплелек тәрбияләү, аларны
2 телдә (урыс һәм татар теле) классик
шигъри әсәрләр белән таныштыру.
Балаларда укуга һәм әдәбиятка
мәхәббәт уяту, милли һәм чит ил
әсәрләренең байлыгын, күпкырлылыгын
күрсәтү, аларны шигырьләр язу
осталыгына өйрәтү.

Укытучы
Зәйнуллин Ильяс
Рамиль улы
КФУ ВМК 2нче
курс

Курочкина Ирина
Дмитрий кызы
КФУ ИСФНиМК 4нче
курс
Фәхреева Ильнара
Ильдар кызы
КазГИК 3нче курс

Уку-укыту программасы
Дәресләр
Исеме

Тасвирлау

Укытучы

Фотоосталык

Фотосурәтләр аша балаларны
гүзәллекне күрергә өйрәтү.

Кәшәпов Камиль Рамиль
улы КФУ, ИФМиБ, 3нче
курс

Видеомонтаж

Балаларны видеомонтаж
осталыгына өйрәтү .

Гарифьянов Рөстәм
Ильдар улы
ИТ сферасында дипломлы
белгеч; РСМ, МинМола
РТ, «Мечтай со мной»
проекты, «Winkid»
балалар олимпиадасы,
«Буревестник»
транспорт компаниясе
монтажеры/операторы

Уку-укыту программасы
Остаханәләр
Исеме

Тасвирлау

Укытучы

Beatmaker

Электрокөйләр язу
осталыгына өйрәтү.

Зиннәтуллин
Мөхәммәд Ильяс улы
КФУ, ИФМК, 2нче
курс

Papercraft

Кәгазьдән күләмле
фигуралар ясау. Төрле
төсле киселгән кисәкләр
бергә ябыштырыла, шулай
итеп күләмле фигура килеп
чыга.

Исмәгыйлова Камилла
Ильшат кызы
КФУ, ИФМК, 3нче
курс

Уку-укыту программасы
Очрашулар
Темасы

Чыгыш ясаучының ФИО
(аның турында мәгълүмат)

Татар шигърияте

Харисов Батыр Марсил улы
Журналист, Россия1
Татарстан теле-, радиоалып баручысы, «Алтан»
төркеме автор-башкаручысы
ШТК Премьер лигасы
уенчылары
«HD» ШТК командасы

«Без ШТКны
башлыйбыз»

Нәфис сүз

Майоров Никита Валерий
улы
Студентлар Язы 2018-2019
«Нәфис
сүз» номинациясендә
җиңүче

Тасвирлау
Очрашу остаханә
форматында узачак

Ораторлык осталыгын
үстерү, мәзәк язырга,
сәхнәдә һәм камера
алдында үз-үзеңне
дөрес тотарга өйрәнү
5-көнлек остаханә
форматы

Мәдәни-иҗади программа
Чара исеме

Сәләт дөньясы белән
танышу
“8 нур могҗизасы”

Кәеф шоу

Диңгез явы

«Алтын лачын»
премиясе. Сәләт
Азнакай сменасы ел
премиясе

Тасвирлау

Чара квест форматында узачак.
Катнашучылар Сәләт дөньясы, аның
максатлары һәм низамәтләре, проектлары,
үткәрелә торган чаралары һәм бала катнаша
алырлык барлык мөмкинлекләре белән
танышачак.
Күңел ачу максаты белән үткәрелә торган
кичке чара. Катнашучылар үзләренең
интелектуаль, иҗади һәм юмористик
сәләтләрен күрсәтәчәк.
Автор чара-уены. Стратегик аң үстерү һәм
бердәмләштерү максаты белән үткәрелә
торган чара.
«Иң шәп сәлкеш (кыз)», «Иң шәп сәлкеш
(егет)», «Иң шәп айдаман апа», «Иң шәп
айдаман абый» номинацияләрендә 4 җиңүчене
билгеләү.

Спорт һәм сәламәтләндерү программасы
Чара исеме
Иртәнге күнегүләр

Спорт сәгате

Өстәл уеннары буенча
бәйгеләр

Тасвирлау
Чара 4 форматта бара ала: гадәти
формат, уен форматы, ритмик формат
һәм киртәләрне узу форматы. Уен
төрендә актив хәрәкәтләрне көйгә ясау
кәефне күтәрә, уянырга ярдәм итә,
организмда баручы барлык физиологик
процессларны эшләтеп җибәрә, барлык
системаларны тонуста тотырга ярдәм
итә.
Формат балаларны физик яктан ныгытуга
каралаган; бер позада утырып
арыганлыкны бетерү; балаларда актив
спорт төренең берәрсенә кызыксыну
уяту һәм аны үстерү.
Балалар арасында өстәл уеннарын
популярлаштыру (шахмат-шашка уеннары
һәм башкалар), һөнәри уйнау, фикерли
белү осталыгын үстерү

Көн тәртибе
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:40
9:40-10:00
10:0011:00
12.0013:00
13:0014:00
14:0015:30
16:0016:30
16:3018:00

ТОРУ
ИРТӘНГЕ КҮНЕГҮЛӘР
ИРТӘНГЕ АШ
ТУРЫТАЯК

ДӘРЕСЛӘР
ОЧРАШУЛАР

ТӨШКЕ АШ
ОСТАХАНӘЛӘР

ИКЕНЧЕ ТӨШКЕ АШ
СПОРТ ҺӘМ СӘЛАМӘТЛӘНДЕРҮ ЧАРАЛАРЫ

БЕЗ СОЦИАЛЬ ЧЕЛТӘРЛӘРДӘ

