
«Сәләт-Олимп 2020»

31 нче май -9 нчы июнь 2020 ел

ФМҮ «Фәнсар» (Алексеевск районы, Биләр)



Алан исеме Сәләт-Олимп

Төп юнәлеш Олимпиадаларга әзерлек

Үткәрелү вакыты 31.05.2020-09.06.2020

Үткәрелү урыны ФМҮ «Фәнсар» (Алексеевск районы, Биләр)

Катнашучылар яше 2-6 сыйныфлар

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Вавилова Екатерина

Өлкән әйдаман Гәләветдинова Камилла

Методист Зиһаншина Аделина

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Сменаның төп идеясе - 2-6 сыйныф укучыларын олимпиадаларга

әзерләү, аларны олимпиада хәрәкәтенә тарту, шулай ук баланы иҗат

дөньясына, интеллектуаль үсешкә, спорт чараларын уздыру юлы 

белән сәламәтләндерүгә җәлеп итү.

Алан максаты Баланың спорт, интеллектуаль (олимпиада) һәм иҗади үсешен күз

алдында тотып, һәркемнең үзенчәлекле шартларда (вакытлы

коллектив, табигый мохит, эшчәнлекнең интенсив формалары) 

индивидуальлегенә таянып, нәтиҗәле ял итүне оештыру.

Аланның төп бурычлары Лагерь шартларында баланың физик потенциалын сакларга;

Татар теле мәдәниятенә җәлеп итәргә;

Балаларны уен һәм интеллектуаль эшчәнлек аша социаль тормышның

төрле тәҗрибәсенә (коллективта хезмәттәшлек һәм дуслык

мөнәсәбәтләрен формалаштыру) җәлеп итәргә;

Иҗади һәм интеллектуаль эшчәнлек аша балаларда креатив фикерләү

һәм белем алуга омтылыш тәрбияләргә.

«Сәләт-Олимп»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Математика Математика буенча олимпиада 

мәсьәләләрен хәл итү

Костанян Арман Артурович-

югары белемле һәм 4 елдан

артык эш тәҗрибәсе булган

математика укытучысы;

Курамшин Надир Дамир улы-

югары белемле һәм 4 елдан

артык

эш тәҗрибәсе булган

математика укытучысы

12

Инглиз теле Инглиз телен йөртүчеләр белән

сөйләшү күнекмәләрен үстерү, 

шулай ук грамматика 

нормаларын өйрәнү

Андерзянова Сайлян - Инглиз

теле буенча югары белемле

һәм 2 елдан артык эш

тәҗрибәсе булган укытучы; 

Nana - югары белемле Инглиз

теле һәм 2 елдан артык эш

тәҗрибәсе булган укытучы.

12



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Футбол Физик сәламәтлекне саклау һәм

спорт рухын үстерүгә юнәлдерелгән

Фаскутдинов Самат

Кул осталыгы һөнәре Вак моторика үсешенә, шулай ук

креатив фикерләүне үстерүгә

юнәлдерелгән

Зиһаншина Аделина

Фитнес/йога Физик сәламәтлекне саклау һәм

спорт рухын үстерүгә юнәлдерелгән

Нуриева Ләйсән

«Тик-ток» челтәрендә 

видео тешерү осталыгы

Иҗади фикерләүне, шулай ук

видеомонтаж күнекмәләрен

үстерүгә юнәлдерелгән

Сабирова Чулпан



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

«Сәләт» президенты 

белән очрашу

Шәйхетдинов Тимерхан Нурислам улы –

«Сәләт» клублары президенты

Катнашучылар Сәләт берләшмәсе, 

аның максатлары һәм низамәтләре, 

проектлары, чаралары һәм һәр балага

мөмкин булган барлык мөмкинлекләре

белән танышачаклар.

«Шаян ТВ» 

корреспонденты белән

очрашу

Хасанова Зөлфия Катнашучылар телеиндустриясе

дөньясы белән танышачак, 

видеорепортажларны төшерү

нечкәлекләрен беләчәкләр, шулай ук

интервью алуның үзенчәлекләрен

беләчәкләр.

Фән олимпиадалары

җиңүчесе белән

очрашу

Багавеев Рамиль Катнашучылар олимпиадаларга

әзерлек үзенчәлекләре, шулай ук

аларны уздыру мәйданчыклары

турында беләчәкләр.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

«Олимп йолдызлары» Сәләтләрне ачуга, шулай ук төркем эчендәге берләшүгә

юнәлдерелгән концерт форматындагы чара.

ШТК Актерлык осталыгын ачуга, шулай ук команда рухын

формалаштыруга юнәлдерелгән конкурс форматындагы концерт

«Нәрсә? Кайда? Кайчан?» Интеллектуаль сәләтләрне ачуга юнәлтелгән. Команданы

бердәмлекләргә булышу

Дебатлар Ораторлык сәнгатен үстерү, шулай ук интеллектуаль сәләтләрне ачу

Икътисад көне

(балалар акча эшли, һәм алынган

акчага аукционда төрле әйберләр

сатып ала алалар)

Хезмәткә карата уңай мөнәсәбәт формалаштыру

«Алтын кнопка» YouTube форматындагы видео төшерү, креатив фикерләүне, шулай

ук видеомонтаж күнекмәләрен үстерүгә ярдәм итә торган чара



100 к 1 Күзәтү һәм интуиция күнекмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән

интерактив уен.

Dance-баттл Иҗади һәм бию сәләтләрен ачуга багышланган концерт.

Fresh-сәгать Креатив фикерләүне үстерүгә юнәлдерелгән интерактив чара.

Фән-гид Табигать фәннәре белән танышуга юнәлдерелгән интерактив уен.

«Олимп тавышы» Йомгаклау концерты.

Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Тематик иртәнге зарядкалар Организмның уянуы өчен төркемдә физик күнегүләр

программасы

Футбол Физик сәламәтлекне саклауга, шулай ук команда рухын

формалаштыруга юнәлдерелгән остаханәләр

Пионербол Физик сәламәтлекне саклауга, шулай ук команда рухын

формалаштыруга юнәлдерелгән остаханәләр



Көн тәртибе
7:30-8:00 Хәерле иртә!

8:00-8:15 Зарядка

8:30-9:00 Иртәнге аш

9:00-9:30 Туры таяк

9:30-11:00 Дәресләр

11:00-12:00 Очрашулар

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:00 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 әзерләнү

20:00-21:00 Кичке чара

21:00-21:30 Шәмчек

22:00 Тыныч йокы!



Без социаль челтәрләрдә

@selet.olympvk.com/selet.olymp

https://vk.com/selet.olymp


«СӘЛӘТ-ОЛИМП» СМЕНАСЫ ӨЛЕШЕ БУЛ!


