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M U L T I P U R P O S E Батыр ул...

• Татар теленә кызыксыну уяту һәм татар 
телендә аралашу мөмкинлекләрен булытыру;

• Иҗади үсеш, узара ярдәм итү, төрле
кызыксынуларга бер үк караш берләшмәсе
атмосферасын булдыру;

• Төрле спорт чаралары белән шөгыльләнү аша
балаларда сәламәт яшәү рәвешенә
кызыксынуны үстерү;

• Сәләтле балалар һәм иҗади яшьләр
берләшмәсен ясау. 

Бурычлар

5+5 көн

«Сәләт-Батыр» аланы Чувашия һәм Татарстан 
Республикаларының сәләтле балаларын туплау, аларның
сәләтләрен тагын да камилләштерүне төп максаты итеп куя. Зур
игътибарны программа төзүгә юнәлтәбез, чөнки калган 
аланнардан аермалы буларак, «Сәләт-Батыр» аланы бик кыска
вакыт аралыгында (4-5 көндә) барлык кызыклы чараларны, уку-
укыту программаларын үткәрергә, балаларда төрле фәннәргә
кызыксыну хисе уятырга бурычлы. 

Фәнни-белем һәм мәдәни-иҗади программа аша
балаларны «Сәләт» дөньясы белән таныштыру.

Максат

vk.com/selet.batyr

instagram.com/selet.batyr



M U L T I P U R P O S E Башҗитәкләр

өлкән әйдаман

Айгель Алимова
директор

Сәгыйть Камалиев



M U L T I P U R P O S E

Состав
• 70 бала 

• 2 башҗитәк

• 4 пар әйдаман

• 1 ШТК буенча куратор

• 1 бию укытучысы

Смена (+Фестиваль)

Смена кыска булганга күрә, түбәндәге 

юнәлешләргә өстенлек бирелә:

Смена программасы

Мәдәни

50%

Уку-укыту

20%

Спорт

30%

5 көн



.

Дәресләр

Телне камилләштерү, аралашуның яңа 
формаларын өйрәнү, үз ара күп телле мөхит 
булдыру.

Иглиз теле 

M U L T I P U R P O S E

4 
сә

га
тъ

Камалиев Сәгыйть

Фәнни-белем бирү программасы

Югары белем алу университетын бетергән (UTAA), 
чит илдә уку һәм яшәү тәҗрибәсе бар.

Телне камилләштерү, бу телгә төрле
йогынты ясаган мәдәни феноменнарны
өйрәнү, тел үзгәрешләрен өйрәнү.

Татар теле

6
сә

га
тъ Ретина Зарафетдинова

ПГНИУ студенты, белгечлеге татар теле белән
бәйле

КХТИ студенты, бу өлкәдә актуаль
мәгълүмат белән кызыксына.

Киноиндустрия

5 
сә

га
тъ

Илнар Нуруллин
КХТИ студенты, бу өлкәдә актуаль мәгълүмат 
белән кызыксына.

Сәнгатьнең бу юнәлеше белән танышу, 
актуаль әдәбият, үзенчәлекләре һәм 
«ноухау» буенча гомуми мәгълүмат алу.

Анимация

5 
сә

га
тъ

Элина Агрусиева
КФУ студенты, бу өлкәдә актуаль мәгълүмат 
белән кызыксына.



.

Остаханәләр

Остаханә сөйләм белән эшләү буенча
теоретик һәм гамәли күнекмәләр бирәчәк, 
катнашучылар үзләрен сәхнәдә тотарга һәм
аудиторияга үз фикерләрен җиткерергә
өйрәнәчәк.

Ораторлык сәнгате

M U L T I P U R P O S E

Айгель Алимова

Фәнни-белем бирү программасы

Төрле дебатлар катнашучысы, юрфак студенты, 
белгечлеге җәмәгать хокуклары белән бәйле.

Әлеге остаханә практик характерга ия. 
Сүз белән эшләү күнекмәләренә, чит
илләрдә университетларның төрле 
анализ ясауга юнәлдерелгән

Чит илдә уку серләре

Камалиев Сәгыйть
Чит ил югары уку йортын тәмамлаган, чит илдә 
уку һәм яшәү тәҗрибәсе бар, 4 телдә иркен
сөйләшә.

Бу остахәнә төркемдә эшләү буенча
теоретик һәм практик күнекмәләр 
бирәчәк, катнашучылар үз белемнәрен 
төрле юнәлешләрдә кулланырга
өйрәнәләр.

Интеллектуаль уеннар

Илшат Мөхетдинов
ЧГК, КВИЗ һәм шуңа охшаш интелектуаль уеннар
буенча берничә тапкыр тренер һәм студентлар
лигаларының җитәкчесе.

Остаханә беренче ярдәм күрсәтү буенча
теоретик һәм гамәли белем бирәчәк, 
катнашучылар көтелмәгән хәлләрне контрольдә 
тотарга һәм дулкынланмыйча бәяләргә 
өйрәнәчәк.

Ашыгыч медецина ярдәме 

Илина Гобәйдуллина
Медицина университетының студенты һәм
медицина юнәлешендәге күп кенә вузара
олимпиадалар катнашучысы.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

«Сәләт дөньясы белән танышу» Төркемне берләштерүгә, команда рухын формалаштыруга, төркемдә балаларның иҗади

һәм интеллектуаль сәләтләрен ачуга, шулай ук «Сәләт» дөньясы турында белемнәрне

ныгытуга юнәлтелгән.

КВН Чараның максаты - «Сәләт-Батыр» КВН командасының потенциаль катнашучыларын сайлап

алу, балаларның иҗади сәләтләрен үстерү.

ЧГК Әлеге чара кызыклы уен тамашасы формасында балаларның фикерләү сәләтен һәм 

логикасын үстерә, лидерлык сыйфатларын ачарга һәм киң фикерләргә өйрәтә.

«Тылсымнар кыры» Катнашучылар арасында үзара бәйләнеш шартларында яңа тотыш модельләрен 

формалаштырырга, аралашуда катнашучыларның ролен кабул итеп әйләнә-тирә мөхитенә 

ияләшүен киңәйтергә, аралашуның конкрет хәлләрдә нәтиҗәле тоту модельләрен 

үзләштерергә ярдәм итә.

«Дэнс Батл» һәм «Бир сүз» Сүзнең грамоталылыгын үстерә, сәхнәдән куркуны бетерүгә һәм балаларның бию

сәләтләрен үстерүгә юнәлдерелгән.

«Вакыт кыймәтлеге» Смена һәм сменага шәхси мөнәсәбәт турында анализ ясау һәм фикер алышу, балаларга

вакытның кыйммәтлеген билгеләргә.

«Саннар тылсымы»
НИ ТУРЫНДА СҮЗ БАРУЫН АҢЛАМЫЙМ. 
ҖӨМЛӘ ТӨЗЕЛЕШЕ ДӨРЕС ТҮГЕЛ.

Катнашучылар арасында үзара бәйләнеш шартларында яңа тотыш модельләрен

формалаштырырга, аралашуда катнашучыларның ролен кабул итеп әйләнә-тирә мөхитенә

ияләшүен киңәйтергә, аралашуның конкрет хәлләрдә нәтиҗәле тоту модельләренә

үзләштерергә ярдәм итә.



Спорт-сәламәтләндерү программасы

Чара исеме Тасвирлама

Турнирлар Саф һавада уеннар һәм тренинглар (эстафеталар, спорт ярышлары, 
өстәл уеннары буенча турнирлар);

Квестлар белән бәйле эстафеталар Сменаның асылы белән тыгыз бәйләнештә булган сюжетлы
эстафета серияләре.

Тематик зарядкалар «Өстәл уеннары» белән бәйле зарядкалар сериясе.



Көн тәртибе

8:00-8:20 Уяну

8:20-8:40 Зарядка

8:40-9:00 Буш вакыт (төркем вакыты)

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-11:00 Дәресләр

12.00-13:00 Практикумнар һәм лекториумнар

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 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

20:00-22:30 Кичке чара

22:45-23:15 Шәмчек/Дискәтүк

23.00 Йокы вакыты



M U L T I P U R P O S E
Чувашия, Батыр районы, Кызыл Чишмә

«Сәләт»тә “Батыр” аланы 2013-нче елда Чувашия 

респуликасы, Батыр районы, Кызыл Чишмә авлында 9-нчы 

августа беренче тапкыр эшен башлап җибәрә. Сменада

Казаннан, Марий Элдан, Батыр районыннан барлыгы 60 

бала катнаша. Беренче елдан һәм алга таба Батыр 

чатырлы алан буларак яши. Чатырлы алан исемен йөртсә 

дә, Батыр аланының үз спортзалы, уку бүлмәләре, ике

сәхнәсе (ябык һәм ачык), ашхәнәсе бар. МБОУ "Кызылмай

башлангыч мәктәп-балалар бакчасы"ның аланында

урнашуы. 

. 

Беренче адымнар



M U L T I P U R P O S E

Яңа логотип Батырның төп фикереләрен саклап 

калдыра. Сәләтнең 8 таҗлы йолдыз тамгасы хәзер 

төлкенең күзе булып тора, Сәләткә һас булган 

фәлсәфәсе белән карый бу дөньга “Батыр төлкесе”. 

Шулай ук бу логотипта ике милли орнамент урын 

алган. Чувашларның орнаменты тышта булса, 

татарның милли бизәкләре логотипның эчке 

ягында урнашкан. Смена үзенең татар халкының 

чыганакларын хәтерләп Чувашияга да хөрмәт 

белән карау символы булып тора. 

More

Лого



M U L T I P U R P O S E

Смена программасы 2018-нче елда

эшләү буенча тәҗрибәcенә

нигезләнәчәк: дәресләр, остаханәләр,

шулай ук төрле тематик чаралар

оештырылачак. Смена форматы фән-

белем предметлары белән тирән

танышуны төп юнәлеш дип санамый,

ләкин, әлбәттә, ул балаларга мөһим

белем бирү һәм аларны үз сәләтләрен

кулланырга өйрәтү өчен туры килә.

Смена үзенчелекләре

Батыр – ул көч!

Батыр 2019


