
«Сəлəт Ак Бүре - 2019»

30-нчы июль-12-нче август 2019-нчы ел
«Фəнсар» ФМҮ (Алексеевск районы, Билəр)



Аланys; исеме Сəлəт Ак Бүре

Төп юнəлеш Лидерлык потенциалын үстерү

Үткəрелү вакыты 30-нчы июль-12-нче август

Үткəрелү урыны «Фəнсар» ФМҮ (Алексеевск районы, Билəр)

Катнашучылар яше 9-11 сыйныф укучылары

Алан җитəкчелəре (ИФ) Башҗитəк Сираҗиева Милəүшə

Өлкəн əйдаман Шəйдуллина Гөлйөзем

Катнашучылар турында мəгълүмат

Əйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Бу смена абитуриентларга үзлəрен профессиональ яктан табуда
булышачак. Сменада каралган дəреслəр, остаханəлəр, очрашулар, 
чаралар балаларны лидер буларак үстерү максаты белəн төзелгəн

Аланның максаты Югары сыйныфларда укучы балаларның лидерлык потенциалын
үстерү һəм Сəлəт Клубы хəрəкəтенə карата кызыксынуларын арттыру

Аланның төп бурычлары Татарстан Республикасының спорт, мəдəният, яшьлəр сəясəте, ММЧ 
өлкəлəрендə танылган шəхеслəр белəн очрашулар оештырырга

Инглиз телен тирəнтен өйрəнүне гамəлгə ашыру, инглиз теле 
дəреслəрен һəр бала өчен мəҗбүри билгелəргə

Сəлəт Клубында булган проектларны уздыру («Мирах», «Безнең 
фикер», «СəлəтВики») «Лаеклы шəхес» ярышын уздыру өчен 
шартлар тудыру.

«Сəлəт Ак Бүре»



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр
Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сəгать)

Инглиз теле Инглиз теле дəреслəре 3 төрле дəрəҗəгə 
бүленəчəк:
-Pre-Intermediate
-Intermediate
-Upper-Intermediate
Дəреслəрне ингиз теле белгечлəре, вəкиллəре
алып барачак

-Мөсəлимова Наилə
-Мөхəммəтҗанов Шакир

6 сəгать

Социаль
проектлар
төзү
ысуллары

Бу дəреслəрдə балаларга проектлар язу 
кагыйдəлəре өйрəтелəчəк. Смена дəвамында 
проектларны язу мөмкинлеге булачак, 
соңыннан ул проектлар тəҗрибəле казыйлар 
алдында күрсəтелəчəк

-Элина Насибуллина

6 сəгать

Сəхнə 
осталыгы

Дəреслəрдə балаларга үз-үзлəрен сəхнəдə тоту 
кагыйдəлəре, чыгыш ясау этаплары  
өйрəтелəчəк

-Таһир Насибуллин
6 сəгать



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Профдиагностика Балалалар бу остаханə вакытында
үзлəренең эчке дөньялары турында күбрəк
белерлəр, үзлəренə яраклы һөнəр сайлау
ысуллары белəн танышырлар

-Милəүшə Сираҗиева

Skills Кул эшлəре белəн бəйле остахəнə, 
практикадан тыш балаларны кул эшлəре 
белəн бəйле һөнəрлəр белəн таныштыру 
каралган

Клуб активисты Остахəнəдə катнашучылар өчен, Сəлəт 
Клубы проектлары белəн уен форматында 
танышу узачак

-Лилия Əкъбəрова
-Тимерхан Шəйхетдинов



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар
Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Мəдəният Язучылар, музыкантлар, җырчылар, бию

коллективлары «Казаным», «King Step»

Г.Камал, Г.Кариев театрлары актерлары

Рухи-иҗади үсеш

Спорт Регина Əхмəтова (фитнес)

Александр Красных (йөзү)

Абдуллин Раил (футбол)

«Сəламəтлек сəгате»н уздыру

ММЧ «Громкие рыбы» ММЧ серлəре һəм үзеңне дөрес 

рекламалаштыру белəн танышу

Яшьлəр сəясəте Яшьлəр оешмалары җитəкчелəре, 

министырлыклар вəкиллəре

Төрле оешмалардагы эш ысуллары, төрле

шəхеслəрнең уңышка ирешү юллары белəн

танышу

Брэндларга нигез салу «Циферблат», «Тубəтəй», «Кофе-лайк», 

«Имидж студия»/ «SeletStore»

Үз идеяларыңны тормышка ашырып, бизнес 

башлап җибəрү юллары



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Сəлəт дөньясы белəн танышу

Чара квест форматында узачак. Катнашучылар Сəлəт берлəшмəсе, 

аның максатлары һəм принциплары, проектлары, чаралары һəм һəр 

балага мөмкин булган барлык мөмкинлеклəр белəн танышачаклар

Live-концерт Чакырылган кунаклар катнашуы белəн музыкаль концерт

What? Where? When?

Хор-баттл

Инглиз телендə оештырылган һəм инглиз телен белү дəрəҗəсен

тикшерə торган квест

Татар телендə язылган җырлар белəн танышу, бу җырларны белүне 

тикшерə торган чара



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Тематик зарядкалар Яңа көнне күтəренке, шəп кəеф белəн башлау
өчен уздырыла

АкБүрелəр марафоны Фəнсар базасыннан Изгелəр тавына кадəр алып 
бара торган юлда урнашкан берлəштерə торган 
спорт чарасы

«Сəламəтлек сəгате» Чакырылган кунаклар катнашуы белəн 
оештырылган спорт сəгате



Көн тəртибе
8:00-8:30 Уянабыз

8:30-9:00 Зарядка

9:00-09:30 Иртəнге аш

09:30-10:30 Инглиз теле дəресе

10.40-11:25 Социаль проектлар төзү ысуллары/Сəхнə осталыгы

11:30-13:00 Социаль проектлар төзү ысуллары/Сəхнə осталыгы

13:00-13:30 Көндезге аш

14:00-15:40 Остахəнəлəр

15:40-16:00 Төшке аш

16:00-17:00 Очрашу

17:00-19:00 Кичке чарага əзерлəнү

19:00-19:30 Кичке аш

20:00-22:00 Кичке чара

22.00-22:50
23:00

Шəмчек
Тыныч йокы, Сəлəт аланы!



Без – социаль челтəрлəрдə

https://vk.com/selet.akbure

selet.akbure

Директор: Милəүшə Сираҗиева
89991560938
Өлкəн əйдаман: Гөлйөзем Шəйдуллина
89050249678



Һəр төркем- кабилə:

• Эрихит

• Ататюрк

• Ромул

• Фенрир

Мотивацион система:

-Сары галстук

-Ак галстук 

-Казык теш

Сменаның соңгы көннəрендə

«Лаеклы шəхес» конкурсы узачак.

Бу көннəрдə катнашучыларны килəсе этаплар көтə:

- Үзеңне тəкъдир итү

- Проектны яклау

- «Шəхес.biz»


