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Алан исеме Сәләт - Санак

Төп юнәлеш IT

Үткәрелү вакыты 14.07.2020-27.07.2020

Үткәрелү урыны «Фәнсар» ФМҮ

Катнашучылар яше 14-18 яшь

Алан җитәкчеләре (ИФ) башҗитәк Сабитова Ләйсән

өлкән әйдаман Камалова Әдилә

методист Даминова Алинә

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 8

Балалар саны 80

Гомуми мәгълүмат



Алан
концепциясе

Сменаның программасы үз эченә IT (информацион технологияләр ) юнәлеше  буенча 
төрле дәрәҗәдәге (башлангыч, дәвам итүче, югары) белемле балалар өчен теоретик 
һәм гамәли курслар алачак. Быел тагын да күбрәк тематик һәм өлешчә IT-
остаханәләр планлаштырылган: проект менеджмент, эшмәкәрлек нигезләре, SMM, 
PR, аналитик һәм тестировщик осталыгын булдыру, профориентация буенча
очрашулар. Алынган белемнәрнең практик кулланылышына басым ясарга телибез.

Алан максаты IT  юнәлешендә конкурентлыкка сәләтле шәхес формалаштыру

Аланның төп
бурычлары

- IT юнәлешне өйрәнүгә мотивация формалаштыру

- Гармонияле шәхесне үстерү нигезләре буларак белемгә һәм иҗатка мотивациясен 
формалаштыру

- Балаларда физик тәрбияне ныгыту һәм үстерү

Сәләт Санак



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр

Исеме Укытучы Саны (сәгать)

С++ телендә
прогламмалаштыру
нигезләре

Сабиров Руслан - ИННОПОЛИС университетының
студенты

48

Олимпиада 
программалаштыруы

Гомәров Арслан - НИУ ВШЭның югары курслар студенты 48

Робототехника Даминдаров Руслан – КФУныңФизика институтының
югары курслар студенты

48

3d – модельләштерү Илкәева Зөлфия - архитектор - дизайнер 48

Cистемное
администрирование

Сафин Ринат – Сәләт IT үзәгенең хезмәткәре, ms.team
компаниясе хезмәткәре

48

Компьютер дизайны Гыйззәтуллина Гүзәл – график дизайнер 48

Ясалма интеллект 
нигезләре

Хусаинов Айдар - техник фәннәргә кандидат: 
автоматик сөйләм анализы. 35 фәнни эшнең авторы

48

Web-разработка Габдрахманов Айдар - ИННОПОЛИС университеты 
студенты

48



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Эчтәлеге

Сайтлар булдыру Конструктор ярдәмендә сайтлар булдыру

SMM, PR SMM, PR буенча күнегүләр

Робототехника Робототехника буенча күнегүләрне дәвам итү

Олимпиада программалаштыруы Олимпиада программалаштыруны дәвам итү

Нәрсә? Кайда? Кайчан? Балаларның интеллектуаль сәләтләрен ачыклау, 
«Сәләт» халыкара форумында «ЧГК»  командасына
потенциаль катнашучыларын сайлау.

IT юнәлешендә инглиз теле өйрәнү Инглиз телендә аралашу күнекмәләрен формалаштыру
һәм аны профессиональ өлкәдә куллану

Проект менеджмент, Тайм-менеджмент, IT-эшкуарлыкка
кертү, Карьера буенча үсеш, Шәхси нәтиҗәлелек 
күнекмәләре, Критик фикерләү, Халык алдында чыгышлар
буенча лекцияләр курсы.

Белемне реаль тормышта куллану өчен практик 
күнекмәләр формалаштыруга юнәлтелгән лекцияләр 
курсы.

IT юнәлешендә татар теле өйрәнү Программа интерфейсының татар теленә тәрҗемә итү

Scratch телендә программалаштыру Scratch кушымтасында анимацияләр һәм уеннар 
булдыру



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Максат

Танышу өчен квест Төркемне коллектив буларак берләштерү

Төркемнәрне тәкъдим итү Балаларны берләштерү, төркемнәрдә лидерларны ачыклау

Сәләт дөньясы Балаларны «Сәләт» тарихы белән таныштыру

Иҗади концерт Балаларның сәләтен ачыклау

Интеллектуаль уен Балаларда интеллектуаль сәләтләрне ачыклау, аларның логик фикер 
йөртүен үстерү

SaNight show Импровизация призмасы аша балаларның сәләтен ачыклау

Топ - спикер Фикерләр формалаштыру һәм сәхнәдә чыгыш ясау сәләтен үстерү

Бал Матурлык хисе тәрбияләү, әдәплелек үстерү

Тематик квест Команда төзү, уен мохитенә чуму

IT – проекларны тәкъдим итү Һәрбер юнәлештә IT проектларын тәкъдим итү



Спорт-сәламәтләндерү

программасы

Чара исеме Максат

Зарядка Сәламәтлекне ныгыту, физик үсешне 
пропагандалау

Эстафета Физик тәрбиядә һәм спортта кызыксынуны
тәрбияләү

Спорт ярышлары (баскетбол, волейбол, футбол) Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм төрле
спорт төрләрендә иң көчлеләрен ачыклау

Өстәл уеннары буенча ярышлар (шахмат, шашка) Балаларда өстәл уеннарын камилләштерү
Сабантуй Татар халкының милли бәйрәмнәренә кызыксыну

формалашу



Көн тәртибе
8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-9:45 Иртәнге аш

9:45-10:00 Туры таяк

10.00-12:50 Дәресләр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханәләр

15:30-16:00 Аланда/ төркемнәрдә уеннар

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт-сәламәтләндерү чарасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:30 Мәдәни-иҗади чара

22:30-23:00 Шәмчек/ дискәтүк

23.00 Йокларга яту



/selet.sanak

@selet.sanak



#sanakfamily


