
«Сәләт Иске Казан – 2020 »

12-18 нче август 2020 нчы ел

Иске Казан музей-тыюлыгы (ТР Биектау районы, Камай торак пункты)



Алан исеме Сәләт-Иске Казан 2020

Төп юнәлеш Һөнәри-гамәли (профессиональ ориентлашу, эшче һөнәрләр белән 

танышу)

Үткәрелү вакыты 12-18 нче август

Үткәрелү урыны Иске Казан музей-тыюлыгы (ТР Биектау районы, Камай торак пункты)

Катнашучылар яше 5-11 нче сыйныф укучылары

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Назаров Тимур Владимир улы

Өлкән әйдаман Хәлилов Рәфис Ринат улы

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 100

Гомуми мәгълүмат



Алан Алан концепциясе «Сәләт-Иске Казан» фәнни-мәдәни сменасы татар халкының тарихын һәм 

мәдәниятын өйрәнүдә кызыксынган балаларны конкурс нигезендә сайлап алып 

туплый. «Сәләт-Иске Казан» аланының төп юнәлешләренең берсе – мәктәп 

укучыларының профессиональ ориентлашуы өстендә эшләү. Моның нигезендә 

алан катнашучылары төрледән-төрле эшче һөнәрләр белән таныша һәм практикада 

аларның үзенчәлекләрен белә ала. 

Алан максаты Уңайлы ял өчен барлык шартларны да булдыру, балаларның сәламәтлеген 

яхшырту, яшүсмерләрнең иҗат һәм спорт юнәлешендәге мөмкинлекләрен 

тормышка ашыру; катнашучыларның профессиональ ориентлашунда ярдәм 

күрсәтү, эшче һөнәрләр белән танышу.

Аланның төп бурычлары Сәләтле балаларны һәм яшьләрне сайлап алуны оештыру. Аларны эзләү 

республика һәм Рәсәй күләмендә уздырылган иҗади конкурслар һәм спорт 

ярышлары җиңүчеләре арасында башкарыла. Балалар өчен аралашу мохитен 

тудыру.

Интеллектуаль һәм иҗади мөмкинлекләрне үстерүдә нигез буларак шәхеснең 

иҗатка карата мотивациясен арттыру, белем өлкәсендәге сорау һәм ихтыяҗларын 

канәгатьләндерү. 

Татарстан Республикасының төрле районнарыннан килгән балаларны Сәләт 

мохите белән таныштыру, татар телен саклап калу һәм ныгыту, татар һәм башка 

халыкларның тарихын һәм мәдәниятын өйрәнү. 

Баларларның һөнәри-гамәли профессияләргә кызыксыну уяту :

-тире тегү

-балчык белән эшләү

-гарәп каллиграфиясе

-агачта 3d орнамент төшерү

«Сәләт-Иске Казан»



Фәнни-белем бирү программасы 

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Музей һәм тыюлык 

территориясе буенча 

экскурсия

Катнашучыларны музей 

экспонатлары, төбәк тарихы 

һәм татар халкы тарихы белән 

таныштыру

Миръякупова Әнисә –

атказанган музей хезмәткәре, 

тәҗрибәсе – 6 ел

1,5

Остаханәләр :

- лазер ярдәмендә 

агачта язу;

- тире мозаикасы ;

- гарәп каллиграфиясе ;

- Милли чәчәкләр

- балчыктан төрле 

фигуралар ясау;

- талдан төрле 

фигуралар үрү;

Балаларда кул эшләренә карата 

кызыксыну уяту

Айзат Минһаҗев – гарәп 

каллиграфиясе дәресе 

укытучысы, тәҗрибәсе – 6 ел;

Роза Әюпова – “Милли 

чәчәкләр” проекты нигез 

салучысы;

Альбина Гыйләҗева – тире 

мозаикасы дәресе укытучысы

1,5



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

«Иске Казан» тарихы Смена катнашучыларын Иске Казан 

тарихы белән таныштыру

Фәхретдинов Раил Равил улы –

этнография, этнология һәм 

антропология юнәлеше буенча тарихи 

фәннәр докторы, тәҗрибәсе – 25 ел



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Вокал Зәринә Вильданова - җырчы, автор-

башкаручы, актриса

Катнашучыларны вокал нигезләренә 

өйрәтү һәм практика

Татарстан мирасы Фаяз Хуҗин - археолог, тарихи фәннәр

докторы, Татарстан Республикасының

хәбәрчеләр әгъзасы

Фән әһелләре, тарихчылар, язучылар 

белән очрашулар. Монда мәдәни 

мирасны саклап калу проблемасы 

сөйләшенәчәк

Уңыш тарихы Нурбәк Батулла - хореограф, укытучы, 

«Алтын битлек» театраль премия 

лауреаты

Шәхси үсеш тарихы, «Сәләт»нең моңа 

йогынтысы 



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Иске Студия Чара видео-баттл форматында оештырыла, уенда барлык балалар да 

катнаша. 

Баланың неординар һәм креатив уйлау мөмкинлекләрен ачу, иҗади 

фикерләвен үстерү максат булып тора.

Нәрсә?Кайда?Кайчан? Чара “ЧГК” уенының гомуми регламынты кысаларында оештырыла, 

уенда барлык балалар да катнаша. 

Баланың мөмкинлекләрен ачыклау, логик фикерләвен үстерү максат 

булып куела

Шаяннар Һәм Тапкырлар Мәҗлесе 

фестивале

Шаяннар һәм Тапкырлар клубы уены. Һәр төркем үз командасын 

тәкъдим итә. ШТК буенча «Сәләт-Иске Казан» җыелма 

командасының потенциаль катнашучыларын барлау, балаларның 

иҗади мөмкинлекләрен үстерү. 

Чара гомуми стандартлар буенча уздырыла. 



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Мини-футбол Сәламәтлекне ныгыту, физик яктан үсеш һәм 

команда рухын үстерү.

Сабантуй Балаларда милли уеннарга карата кызысыну уяту.

Гади төр күнегүләрне амилләштерү, физик 

культура һәм спорт белән шөгыльләнүне гадәткә 

кертү.



Көн тәртибе

8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-11:00 Дәресләр

12.00-13:00 Очрашулар

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханәләр

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт-сәламәтләндерү чаралары

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерлек

20:00-22:00 Мәдәни-иҗади чаралар

22:15-22:45 Шәмчек

23:00 Йокы
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