
«Сəлəт Азнакай - 2019»

6-24-нче август 2019 ел
«Кояшкай» БСҮ (Азнакай районы, Азнакай шəһəре)



Алан исеме Сəлəт-Азнакай

Төп юнəлеш Иҗади-интеллектуаль

Үткəрелү вакыты 6-24-нче август

Үткəрелү урыны «Кояшкай» БСҮ

Катнашучыларның яше 12-17 яшь

Алан җитəкчелəре (ИФ) Башҗитəк Лобанова Алина Анатолий кызы

Өлкəн əйдаман Абдуллина Резедə Фəнис кызы

Методист Гарифҗанов Рөстəм Илдар улы

Катнашучылар турында мəгълүмат
Əйдаманнар саны 10

Катнашучылар саны 70

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Һəрбер бала үзенең уникаль сəлəтен ача торган, лидерлык 
сыйфатларын үстерə торган профильле смена. Сменаның 
программасы өч юнəлештəге көндəлек чаралар комплексыннан тора: 
интеллектуаль, белем бирə торган, мəдəни чаралар. Программа 
кысаларында балаларга җəмгыять тормышына җайлашырга, дөрес 
адым ясарга өйрəтə, үз эшенə аңлы рəвештə һəм җаваплы карарга 
булыша торган дəреслəр алып барыла.

Аланның максаты Катнашучыларда лидерлык, максатлылык, коммуникабельлек, 
мөстəкыйльлек, эчкерсезлек, ихтыяр көче, системалылык кебек 
уңышка китерə торган сыйфатлар үстерү.

Аланның төп бурычлары 1. Баланың потенциалын чынга ашыра торган мəйданчык уйлап табу.
2. Лидерлык, коммуникабельлек, мөстəкыйльлек, ихласлылык кебек
сыйфатларын ачу өчен чараларны оештырыру. 
3. Ирек, үсеш һəм комфорт бергə тупланган мəйданчыкны булдыру.

4. Балаларның кызыксынулары нигезендə мотивация программасын
оештыру.

«Сəлəт-Азнакай»



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр

Исеме Тасвирлама

Татар теле Туган татар теленең, татар миллəтенең мəдəнияты һəм 
күренекле шəхеслəрне өйрəнүгə мəхəббəт тəрбиялəү.

Шигърият Балаларда əхлакый сыйфатлар формалаштыру, ике миллəтнең 
дə классик шигъри əсəрлəре белəн таныштыру, уку һəм 
əдəбиятка мəхəббəт уяту, ватан һəм чит ил əдəбиятының 
шигъри дөньясының күп төрле булуын күрсəтү, шигъри 
əсəрлəрне язу осталыгын формалаштыру.



Исеме Тасвирлама

Креатив уйлау Интеллектуаль уеннарының яңа форматы. 12 көнлек уен 
форматында үтə.

Сəхнə сөйлəме
Коммуникатив осталыкларын формалаштыру, шулай ук əдəби 
текстлар белəн эшлəү – эчке мəгънəне ачу, структураны 
тикшерү, язма һəм сөйлəм теле үзенчəлеклəрен өйрəнү.

Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр

Исеме Тасвирлама

Beatmaker Яңа музыка язарга өйрəнү.

Проектлар эшчəнлеге Нəрсə ул проект? Аның максатлары, бурычлары. Шəхси 

интеллектуаль продуктны булдыру.



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Телевизион һəм радио 
программалар алып бару
осталыгы

Харисов Батыр Марсил улы
Журналист, Россия 1, Татарстан ТВ, 
радио- алып баручысы.

Очрашу сөйлəм осталыгы буенча 
остаханə форматында узачак.

Art-терапия Равиловна Алсу Марат кызы
Дипломлы психолог, КФУ, 
психология һəм белем бирү 
институтын тəмамлаган.

Остаханə форматы. Төп юнəлеш: 
сəлкешлəрнең коммуникатив осталыгын 
арттыру, үзбəяңне арттыру, эмоциональ
борчуны киметү.

Сəхнə сөйлəме Майоров Никита Валерий улы, 
Бөтенрəсəй студентлар язында 
“Нəфис сүз” номинациясендə 
җиңүче.

5 көнлек остаханə форматы. Актёрлык
осталыгы үсеше, сəхнə сүзе, катлаулы 
сөйлəм əйлəнешлəре белəн эшлəү.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Сəлəт дөньясы белəн танышу Чара квест/презентация/очрашу форматында узачак.. 
Катнашучылар Сəлəт берлəшмəсе, аның максатлары һəм 
принциплары, проектлары, чаралары һəм һəр балага мөмкин булган 
барлык мөмкинлеклəр белəн танышачаклар.

Азнакай кичлəре Интеллектуаль форматындагы кичке чара. Катнашучылар 
үзлəренең интеллектуаль һəм логик сəлəтен күрсəтəлəр.

«Алтын лачын» премиясы. Сəлəт 
Азнакайның ел саен үткəрелə 
торган премия

«Иң кəттə сəлкеш (кыз)», «Иң кəттə сəлкеш (егет)», «Иң кəттə 
айдаман (кыз)», «Иң кəттə айдаман (егет)» номинациялəрендə 
җиңүчелəрне билгелəү.

Сəлкешлəр оештыра торган кичке 
чара

Балалар үткəрə торган чара. Форматны балалар үзлəре сайлап 
алалар. Мөстəкыйльлек, креатив фикер йөртү сəлəтен чара аша 
үстерəлəр.



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Зарядка Чара 4 форматта үткəрелергə мөмкин: традицион, уен 
форматында, каршылыклар белəн, ритмик. Актив хəрəкəтле 
музыкаль уен эшчəнлеккə уңай тəэсир итə, барлык 
физиологик процессларны көчəйтə, органнар һəм 
системалар эшен үстерə.

Спорт сəгате Формат балаларның гомуми физик əзерлеген үстерүенə, аз 
хəрəкəтлəнү рəвешеннəн аруны бетерүгə, берəр спорт төренə 
кызыксыну тудыруга юнəлтелгəн.

Өстəл уеннары буенча турнир Балалар арасында өстəл уеннарын (шахмат, шашка һ.б.) 
популярлаштыру, спорт осталыгын арттыру, баланың акыл 
мəдəнияты үсеше. 



Көн тəртибе
8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-9:40 Иртəнге аш

9:40-10:00 Турытаяк

10:00-11:00 Дəреслəр

12.00-13:00 Очрашулар

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханəлəр 

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт һəм сəламəтлəндерү программасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү

20:00-22:30 Мəдəни-иҗади программа

22:30-23:00 Шəмчек

23:00 Йокы сəгате



Без – социаль челтəрлəрдə

https://vk.com/selet.aznakay https://www.instagram.com/selet.aznakay/




