
Осталар Бистәсе -2020

• 12-25 июнь 2020 ел

• ФМҮ «Фәнсар» (Алексеевск районы, Биләр)



Алан исеме Сәләт Осталар Бистәсе

Төп юнәлеш Интеллектуаль-кулланма-фәнни-техник иҗат һәм кул эшләре

Үткәрелү вакыты 12 нче – 25 нче июнь

Үткәрелү урыны ФМҮ Фәнсар

Катнашучылар яше 10 -18  яшькә кадәр

Алан җитәкчеләре

Башҗитәк Халикова Энҗе

Өлкән әйдаман Хәбил Сәхәбиев

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Осталар Бистәсе Сәләтнең креатив аланы. Үзенә алтын 

куллы балаларны җыя. Үз куллар белән эшләнмәләр ясарга

яратасың икән, димәк, бу алан нәкъ синең өчен. Бай 

тәҗрибәле остазлар сиңа төрле техника һәм технология 

серләрен ачарлар. 

Алан максаты Иҗат аша балаларны инженерлык һәм кул эшләренә тартып 

китерү, күнекмәләр ярдәмендә потенциалны ачу һәм сәләтне

үстерү.

Аланның төп бурычлары Сәләтле балаларның үсешен тәэмин итә торган фәнни-

мәгълүмати һәм техник шартлар булган мохит тудыру.

Инженерлы һәм проектлы фикер йөртү сәләтен үстерү.

Фән һәм татар телен, мәдәниятын саклау мәсьәләренә

кызыксыну уяту.

«Сәләт Осталар бистәсе»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр: проектлар форматында  

Юнәлешләр:
Авиамоделирование
Робототехника
Программирование



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама

Алъяпкыч тегү Материалдан фартук тегәргә өйрәнү

Түбәтәй тегү Борыңгы татар кәсебе белән таныштыру һәм декоратив-

гамәли сәнгатькә өйрәтү

Чигү Фартукларга чигеп бизәкләр төшерү

Handmade Бисердан беләзекләр, муенсалар ясау

Arduino Гади робототехника һәм автоматика системалары төзү

Спорт нигезләре Спорт төрләренең үзенчәлекләре белән танышу(футбол, 

баскетбол, волейбол)

Татар теле Татар телен уеннар ярдәмендә өйрәнү

ВикиМәктәп Википедия сайтында татар телендә язмалар чыгарырга 

өйрәнү

Безнең фикер Дебатлар уены белән танышу, теорияне  туплау, 

дебатларның төрле формасында уйнап карау

ШТК Татар телендә «КВН» ысыллуларына өйрәнү

* Программаның  тулы версиясе түгел



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Тасвирлама

Театр дөньясы белән танышу Театр артисты Фәнис Җиһаншадан ораторлык осталыгы һәм театр 

турында иҗади очрашу

Зур проектлар белән эшләү Онлайн- мәктәпкә нигез салучы, маркетолог Булат Хадиевтан

проектларны тормышка ашыру һәм үстерү ысуллары

Академия молодежной дипломатии «Тотырыклы үсеш максатлары» квесты



Мәдәни-иҗади программа
Чараның исеме һәм тасвирлама Максат Үткәрелү 

формасы
1. «Осталар кичләре» - берничә турдан торган күңел ачу

чарасы, уен

Балаларга яңа белемнәр бирү, игътибарлык,

зирәклекләрен үстерү

Кичке чара

2. Open-mic – ирекле темага беренче ачучы концерт Балаларның иҗади сәләтләрен ачу Кичке чара

3. «Сабан туе» – татар халык уеннары Татар халкы мәдәнияты белән таныштыру, балаларның

иҗади сәләтләрен үстерү

Көндезге чара

4. «Әскәрия» - төрле темаларга кыска видеороликлар

төшерү

Бирелгән темаларга сценарий төзү, актерлык осталыгы,

видео төшерү һәм монтажлау серләренә өйрәнү

Көндезге/кичке чара

5. «Бөтендөнья халыклары көне» - Җирдә яшәүче халыклар

белән танышуга юнәлтелгән чара-концерт

Балаларның сәнгатенең төрле өлкәләренә караган

сәләтләрен табу һәм үстерү, башка халыклар мәдәнияты

белән таныштыру

Көндезге/кичке чара

6. «Безнең фикер» – татар телендә дебатлар Ораторлык осталыгын үстерү, интеллектуаль үсешкә

шартлар булдыру

Көндезге/кичке чара

7. Ярминкә - кул эшләрен тәкъдим итү чарасы Публика каршында чыгыш ясау күнекмәләренә өйрәтү,

эшләнгән эшләрне тәкъдим итү һәм яклау

Көндезге чара

8. Квест-танышу – Сәләт дөньясына беренче караш Сәләт оешмасы белән таныштыру Көндезге чара

9. Эко-квест – тотырыклы үсеш максатларына багышланган

квест

17 тотырыклы үсеш максатларына багышланган квест Көндезге чара



Спорт-сәламәтләндерү программасы

Чара Тасвирлама

Тематик зарядкалар Һәрбер иртәнге зарядканың үз тематикасы була, ул

музыкага, хәрәкәтләргә кагылышлы була

Спорт нигезләре(волейбол, футбол, баскетбол) Балалар командаларга бүленешәләр, һәр команда

бер-берсе белән уйный

Актив уеннар Төркем вакытында, кичке чараларда баларны

хәрәкәтләндерер өчен үткәрелә торган уеннар

Шахмат турниры Төрле яшьтәге балалар бер-берсе белән уйнап ала,

алар арасында беренче, икенче, өченче урыннарны

яулаган катнашучылар билгеләнә



Көн тәртибе
8:00-8:15 Уяну

8:20-35 Зарядка

8:35-9:00 Бүлмәләрне тәртипкә китерү

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-10:15 Турытаяк

10.20-13:00 Дәресләр

13:00 -14:00 Төшке аш

14:00-16:00 Остаханәләр

16:00-16:15 Полдник

16:15 -18:00 Кичке чарага әзерләнү / Төркем вакыты

18:00 -19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-21:40 Кичке чара

21:40-22:00 Дискәтүк / Шәмчек

22:00-22:30 Йокыга әзерләнү / Сонник

22:30 Йокларга яту



Без социаль челтәрләрдә:

https://vk.com/selet.ostalarbistese

https://www.instagram.com/selet.ostalarbistes
e/?utm_source=ig_profile_share&igshid=ungy
dnxxaqxt

Будут в графическом виде 
представлены


