
«Сәләт Гайрәт - 2020»

18-нче июль – 4-нче август 2020 ел

БСҮ «Йолдызлы» (Лаеш районы, Троицкий бистәсе)



Алан исеме Сәләт Гайрәт

Төп юнәлеш Татар мәдәниятында кино һәм телевидение осталыгы

Үткәрелү вакыты 18-нче июль – 4-нче август

Үткәрелү урыны «Йолдызлы» БСҮ

Катнашучылар яше 11 – 18 яшь

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Ханафин Аяз

Өлкән әйдаман Ханҗәрова Рената

методист Хәсәнова Зөлфия

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 18

Катнашучылар саны 220

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Баланы иҗат дөньясы белән таныштыру һәм интеллектуаль яктан 

үстерү, шулай ук спорт чаралары аша сәламәтлеген ныгыту. Аланда 

аң-фикергә бай мохит тудырыла, шул сәбәбтә яшь буынның фәнгә 

һәм иҗатка карата кызыксынуы, шәхси яктан үсеш теләкләре ныгый.

Аланының төп үзәнчелеге:  кино һәм телевидениега юнәлгән уку-

укыту программасы.

Алан максаты Гомумән кино һәм телевидение юнәлеше аша яшүсмерләр буынының 

татар кинематографиясына (телевидениясенә) карата кызыксындыру 

туплау һәм киләчәктә хәзерге заман татар кинематографының 

таралышуын киңәйтү

Аланның төп бурычлары Татар кинематографиясенең иҗади проектларны чынга ашыру 

ягыннан иркенлеген раслау

Балаларны кинематографиянең (телевидениянең) нигезләре белән 

таныштыру

Аланның максатына ирешү өчен төрле яшьтәге балаларның узара 

аралашуларын җайлау

«Сәләт Гайрәт»      



Фәнни-белем бирү программасы 

Лабораторияләр

*Лабораторияләр форматы: төрле төркем

балалары бер КУРАТОР кулы астында

җыела һәм аңа беркетелә. Эш барлык уку-

укыту программасы дәвамында алып

барылачак. Бу лабораторияләр эшчәнлеге 

нәтиҗәсе булып ике кыска ролик һәм ахыргы 

«Җисем» фестивале өчен төшерелгән кыска

метражлы фильм булып торачак.

Лабораторияләр һәр көнне

уздырыла

23-нче июльдән 2-нче 

августка кадәр

Сәгать 10:00 - 13:00-га 

кадәр

*Лабораторияләр

форматында



Фәнни-белем бирү программасы

Лабораторияләр

Укытучы Тасвирлама

Радель Галимуллин Баулы шәһәрендә балалар телестудиясе җитәкчесе

Илдар Вәлиев Видеомейкер, фотограф

Айрат Квин Видеомейкер, фотограф

Фалия Минхаирова КазГИК студенты, видеомейкер

Талия Төхвәтуллина «ШАЯН ТВ» корреспонденты

Фаяз Азизов «Сәләт» активисты, видеомейкер

Виктор Казанцев Түбән Кама шәһәрендә «МедиаСфера» балалар

пресс-үзәге җитәкчесе

Дмитрий Колесников Түбән Кама шәһәрендә «МедиаСфера» балалар

пресс-үзәге җитәкчесе

Сергей Ионов «Сәләт» активисты, видеомейкер



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар/Остаханәләр 

Очрашулар форматы үз эчендә

бар алан балалары өчен

уздырыла торган чараны

сыендыра. Бу чаралар шулай

ук кино һәм телевидение 

юнәлешендә яки бу юнәлешкә 

якын тарафта тәҗрибәле 

булган белгечләр ярдәмендә
уздырылачак. 

Остаханәләр/очрашулар

һәр көнне уздырыла

23-нче июльдән 2-нче 

августка кадәр

Сәгать 14:00-дан 16:00-га 

кадәр

Остаханәләр/очрашулар

форматынды



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Монтаж программалары Рамил Хадиуллин, Мария 

Улыбина, Ляйля Валиева

Sony Vegas, Adobe Premier, Edius

монтаж программалары белән танышу

Сценарий язу Азат Садыков, Кирилл Карамов Кыска метрлы фильмнар өчен сценарий 

язу серләре

Операторлык осталыгы Булат Зигангиров, Тимур 

Шайхутдинов, Илнар Нургалиев

Ракурслар, планнар, аппаратура белән

эшләү

Режиссура Илшат Рахимбай, Игорь Дубских, 

Тимур Исмаев

Режиссер һөнәре, аның вазифалары

белән танышу

Гримм-костюм Г.Камал, Г.Кариев, К.Тинчурин

театрлары гримерлары

Фильмнар өчен гримм һәм костюм ясау

осталыгы

Сәхнә хәрәкәте Артур Шайдуллин, Рамил Гараев Фильмнарда сугыш эпизодлары

куелышы

Балалар өчен остаханәләр КазГИК, КНИТУ-КХТИ, Казан 

технология һәм дизайн көллияте

студентлары

Пластилин, ком анимациясе, киемдә

рәсем ясау осталыгы, курчак театры, 

ТВ формат



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Интеллектуаль турнир Чара «Нәрсә? Кайда? Кайчан?» уены форматында узачак. 

Катнашучылар уенның кагыйдәләре белән танышып китәчәкләр, 

команда эчендә аралашу осталыгын шомартачаклар, булган

белемнәрен кабатлыячаклар һәм үзләренең эрудиция дәрәҗәсен 

күтәрәчәкләр.

Телевизион СТЭМ Чара телевизион программалар рәвешендә узачак. Балалар җирәбә 

салудан соң билгеләнгән теге яки бу программаны әзерлиячәкләр 

һәм аны сәхнәдән тәкъдим итәчәкләр. Катнашучылар гамали 

рәвештә телевизион программалар жанрларының бер-берсеннән 

аермалы булуларына инана алачаклар. Максат: балаларга һәрбер 

жанрның ысулларын җиткерү. 

Кино уйнау Чара командалар арасында бәйге (викторина) рәвешендә 

уздырылачак. Уен 5 этаптан тора. Катнашучылар татар фильмнары 

белән танышачаклар, үзара аралашу ысулларын ныгытачаклар. Чара 

балаларны шәхсән яктан үстерүгә, үз-үзеңнең көчләреңне сынауга, 

иҗади һәм интеллектуаль потенциалны ачуга юнәлгән.



Мәдәни-иҗади программа
Чара исеме Тасвирлама

Дэнс Баттл «Бер адым алга» Чара балаларның бию һөнәрлегендә осталыкларын һәм 

тәҗрибәсен, импровизация ысулын билгеләүгә юнәлгән. Баттл 

өч этаптан тора: командалар – өч кеше – индивидуаль. 

Параллель рәвештә реп-баттл уза. Барлык теләүчеләр катнаша.

Комикны көлдер Чара «Рассмеши комика» телевизион программа рәвешендә

узачак. Балаларның максаты – ике комикны (әйдаманны) теләсә

кайсы юллар белән көлдерү. Әгәр дә беренче раундта комик 

көлә икән, катнашучыга баллар һәм ике сайлау бирелә: 

балларны калдырырга яки алга таба комикны көлдертегә. 

Һәрбер киләсе раундта баллар күбрәк бирелә. Әгәр дә раунд 

эчендә комик көлми икән, барлык баллар югала. Иң күп бал 

җыйган бала җиңүче була. Һәр раундка бары тик бер минут 

бирелә. Чара креатив фикер-йөртүне үстерү өчен уздырыла.

«Үзеңне күрсәт» концерты Чара «Лучше всех» телевизион программа рәвешендә узачак. 

Балалар алдан үзләренең сәләтләрен тәкъдим итә торган 

чыгышларын әзерлиләр. Чыгыш алдыннан һәр «артист» белән

кечкенә интервью уза. Бу кичке чара ярдәмендә балалар 

үзләренең сәләтләрен күрсәтә алачакләр, әйдаманнар һәм 

башка төркем балалары белән якынрак танышачаклар.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Кинофестивальләр

«Фестиваль N»

«Экранлаштыру»

«Җисем»

Кинофестивальләр уку-укыту программасының кульминацион

ноктасы булып тора.

Фестивальләрнең төп бурычлары:

- Иҗади cәләтләрне үстерү,

- Яшерен сәләтләрне ачу,

- Аралашу осталыгын шомарту,

- Юнәлешнең техник ягы белән танышу,

- Балаларны киләчәктә кинематография юнәлешендә алга баруга 

илһамландыру.

Һәр төркемчек фестиваль өчен кыска метражлы фильм төшерә 

(күләме 10 минутка якын).

Һәр фестиваль үзенең тематик юнәлешенә ия. 

Проектларны караудан соң катнашучылар белән пресс-конференция

уздырыла. Бар чыгышлардан соң жюри әгъзалары «иң яхшы

фильм», «иң яхшы ир-ат роле», «иң яхшы хатын-кыз роле», «иң

яхшы дизайн», «иң яхшы тавыш», «иң яхшы оператор эше» 

номнацияләрендә җиңүчеләрне билгелиячәкләр. 



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

«Selet Gairat Champions Cup’20»

(спорт чаралары комплексы)

Аерым көннәрдә уздырылачак 4 төрле бәйге:

- Фубол,

- Волейбол,

- Пинг-понг,

- Спорт-квест.

Программа балаларның сәламәтлеген яхштырту 

максаты, өстәмәсенә аларны үзәрала берләштерү, 

күңелле ял вакыты оештыру һәм дус ярыш 

атмосферасын булдыру өчен  оештырыла.



Көн тәртибе

8:00-8:30 Тору, юыну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-13:00 Иҗади лабораторияләрдә кураторлар белән кинопроектлар өстендә эшләү

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханәләр / Очрашулар / Кинофестивальләргә эзерләнү

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Кино-фестивальләргә эзерләнү / Спорт-сәламәтләндерү программасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:00 Мәдәни-иҗади программа / Проектларны карау

22:00-22:25 Шәмчекләр

23:00 Йокларга яту



Без социаль челтәрләрдә

vk.com/selet.gairat

instagram: selet.gairat



«Сәләт Гайрәт – 2020» аланы IT BILER FORUM (Татарстан 

республикасы, Алексеевск районы, Биләр җирлеге) вакытында

(18-22-нче июль) узачак .


