
«Сəлəт Гайрəт – 2019»

16-нчы июль – 2-нче август 2019 ел
БСЛ «Йолдызлы» (Лаеш районы, Троицкий бистəсе)



Аланның исеме Сəлəт Гайрəт

Төп юнəлеш Кино һəм телевидение

Үткəрелү вакыты 16 нчы июль – 2 нче август

Үткəрелү урыны БСЛ «Йолдызлы» (Лаеш районы, Троицкий бистəсе)

Катнашучылар яше 13 – 18 яшь

Алан җитəкчелəре (ИФ) Башҗитəк Гүзəл Əхмəтҗанова

Өлкəн əйдаман Аяз Хəнəфин

Методист Булат Гайнетдинов

Катнашучылар турында мəгълүмат

Əйдаманнар саны 18

Катнашучылар саны 230

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Аланный төп максатлары: баланы иҗат дөньясы белəн таныштыру 
һəм интеллектуаль яктан үстерү, шулай ук спорт чаралары аша 
сəламəтлеген ныгыту. Аланда аң-фикергə бай мохит тудырыла, шул 
сəбəпле яшь буынның фəнгə һəм иҗатка карата кызыксынуы, шəхси 
үсеш телəклəре ныгый. Аланнының төп үзəнчелеге: кино һəм 
телевидениега юнəлгəн уку-укыту программасы.

Аланның максаты Гомумəн, кино һəм телевидение юнəлеше аша яшүсмерлəр 
буынының татар кинематографиясына (телевидениясенə) карата 
кызыксындыру туплау һəм килəчəктə хəзерге заман татар 
кинематографының таралышуын киңəйтү.

Аланның төп бурычлары Татар кинематографиясенең иҗади проектларны чынга ашыру 
ягыннан иркенлеген раслау.
Балаларны кинематографиянең (телевидениянең) нигезлəре белəн 
таныштыру.
«Җисем» фестивален булдыру.

Аланның максатына ирешү өчен, төрле яшьтəге балаларның үзара 
аралашуларын җайлау.

«Сəлəт Гайрəт»



Фəнни-белем бирү программасы 

Лабораториялəр

*Лабораториялəр форматы: төрле төркем 
балалары бер КУРАТОР кул астында җыела 

һəм аңа беркетелə. Эш бар уку-укыту
программасы дəвамында алып барылачак. 

Бу лабораториялəр эшчəнлеге нəтиҗəсендə 
өч кыска ролик һəм ахыргы «Җисем» 

фестивале өчен төшерелгəн кыскаметражлы
фильм барлыкка килəчəк.

Лабораториялəр һəр көнне
уздырыла

21-нче июльдəн 1-нче 
августка кадəр

Сəгать 10:00 - 13:00-га 
кадəр

*Лабораториялəр
форматында



• 4-нче 
лаборатория 

•3-нче 
лаборатория

•2-нче 
лаборатория

• 1-нче 
лаборатория

“Громкие 
рыбы” 

Вагиз
Əюпов

Самат
Юзеев

Илшат
Рахимбай

«Громкие рыбы» - Татарстанда иң
танылган юмористик квартет. «Универ ТВ» 
каналының иҗади коллективы. Алар кыска
видеороликлар төшерəлəр һəм аларны
YouTube каналга урнаштыралар. 
Аудитоиялəре: 30 мең кешедəн артык.

Вагиз Əюпов - режиссер һəм сценариялəр 
язучы. Видео өлкəендə эш тəҗрибəсе 5 
елдан артык. «ТР ел студенты» ярышының 
«Иҗади шəхес» номенациясе финалисты, 
«Студентлар язы», «День первокурсника» 
фестивальлəренең күп тапкырлар лауреаты

Самат Юзеев - «Snapshot» 
видеодизайн студиясе режиссеры, 
«Инновация» киностудиясе арт-
директоры

Илшат Рахимбай - клипмейкер, 
«Гастарбайтер»  һəм «Представь» 
фильмнары режиссеры



•7-нче 
лаборатория

•6-нчы 
лаборатория

•5-нче 
лаборатория

Фəнни-белем бирү программасы 

Лабораториялəр



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар/Остаханəлəр 

Очрашулар форматы бар алан 
балалары өчен уздырыла
торган төрле чараларны

берлəштерə. Бу чаралар шулай
ук кино- һəм телевидение 

юнəлешендə яки бу юнəлешкə 
якын өлкəдə тəҗрибəсе булган

чакырылган белгечлəр
ярдəмендə уздырылачак. 

Остаханəлəр/очрашулар
һəр көнне уздырыла

21-нче июльдəн 1-нче 
августка кадəр

Сəгать 14:00-дан 16:00-га 
кадəр

Остаханəлəр/очрашулар 
форматында



Монтаж

РежиссураСəхнəдə 
чыгыш ясау

Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар/Остаханəлəр 



«Узеңне табу»
жанр

үзенчəлеклəре

Актёрлык
осталыгы

«Илһам кайдан
килə?»:

сценарий язу 
эше

«Язу
сыйныфы»

Режиссура

«Радио – эчтəн
эшлəү»

Əзер проект 
рекламасы

«Син
продюссер

мени?»

Монтаж

«Төслəр өстə»
Видеога

төслəр өстəү 
осталыгы

буенча
остаханə

«Кызулык
өстə»: 

видеодага
музыка өстəү 

буенча
остаханə

«Бу көлке 
түгел»:

ТВ-юмор 
буенча

остаханə

Саунд-дизайн 
«Матур яса»

«Акылдан язу» 
остаханəсеПродюссерлык эше



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Интеллектуаль турнир Чара «Нəрсə? Кайда? Кайчан?» уены форматында узачак. 
Катнашучылар уенның кагыйдəлəре белəн танышып китəчəклəр, 
команада аралашу осталыгын шомартачаклар, булган белемнəрен 
кабатлаячаклар һəм, əлбəттə, үзлəренең эрудиция дəрəҗəсен 
күтəрəчəклəр.

Телевизион СТЭМ Чара телевизион программалар рəвешендə узачак. Балалар җирəбə 
салудан соң билгелəнгə теге яки бу программана əзерлəячəклəр һəм 
аны сəхнəдəн тəкъдим итəчəклəр. Катнашучылар гамəли рəвештə 
телевизион программалар жанрларының бер-берсеннəн аермалы 
булуына инана алачаклар. Максат: балаларга һəрбер жанрның 
ысулларын җиткерү. 

Кино уйнау Чара командалар арасында бəйге (викторина) рəвешендə 
уздырылачак. Уен 5 этаптан тора. Катнашучылар татар фильмнары 
белəн танышачаклар, үзара аралашу ысулларын ныгытачаклар. Чара 
балаларны шəхси үстерүга, үз көчлəреңне сынауга, иҗади һəм 
интеллектуаль потенциалны ачуга юнəлгəн.



Мəдəни-иҗади программа
Чара исеме Тасвирлама

«Бер адым алга»: дэнс Баттл Чара балаларның бию осталыгын һəм тəҗрибəсен, 
импровизация ысулын билгелəүгə юнəлгəн. Баттл өч этаптан 

тора: командалар – өч кешелек тур – индивидуаль тур. 

Параллель рəвештə реп-баттл уза. Барлык телəүчелəр катнаша.

Комикны көлдер Чара «Рассмеши комика» телевизион программа рəвешендə
узачак. Балаларның максаты – ике комикны (əйдаманны) телəсə

кайсы юллар белəн көлдерү. Əгəр дə беренче раундта комик 

көлə икəн, катнашучыга баллар һəм  ике сайлау бирелə: 

балларны калдырырга яки алга таба комикны көлдерергə. 

Һəрбер килəсе раундта баллар күбрəк бирелə. Əгəр дə раунд 
барышында комик көлми икəн, барлык баллар югала. Иң күп

бал җыйган бала җиңүче булаҺəр раундка бары тик бер минут 

бирелə. Чара креатив фикер-йөртүне үстерү өчен уздырыла.

«Иң яхшысы» концерты Чара «Лучше всех» телевизион программа рəвешендə узачак. 
Балалар алдан үзлəренең сəлəтлəрен тəкъдим итə торган 

чыгышларын əзерлилəр. Чыгыш алдыннан һəр «артист» белəн

кечкенə интервью уза. Бу кичке чара ярдəмендə балалар 

үзлəренең сəлəтлəрен күрсəтə алачаклəр, əйдаманнар һəм 

башка төркем балалары белəн якынрак танышачаклар.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Кинофестивальлəр

«Тавышсыз кино»

«Ситком»

«Экранлаштыру»

«Җисем»

Кинофестивальлар уку-укыту программасының кульминацион

ноктасы булып тора.

Фестивальлəрнең төп бурычлары:

- иҗади cəлəтлəрне үстерү,

- яшерен сəлəтлəрне ачу,

- аралашу осталыгын шомарту,

- юнəлешнең техник ягы белəн танышу,

- балаларны килəчəктə кинематография юнəлешендə алга баруга 

илһамландыру.

Һəр төркемчек фестиваль өчен кыскаметражлы фильм төшерə 

(күлəме 10 минутка якын).

Һəр фестиваль үзенең тематик юнəлешенə ия. 

Проектларны караудан соң катнашучылар белəн пресс-конференция

уздырыла. Бар чыгышлардан соң жюри əгъзалары «иң яхшы

фильм», «иң яхшы ир-ат роле», «иң яхшы хатын-кыз роле», «иң

яхшы дизайн», «иң яхшы тавыш», «иң яхшы оператор эше» 

номнациялəрендə җиңүчелəрне билгелəячəклəр. 



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

«Зур узышу»
(спорт чаралары комплексы)

Аерым көннəрдə уздырылачак 4 төрле бəйге:
- футбол,
- волейбол,
- нинг-понг,
- спорт-квест.
Программа балаларның сəламəтлеген яхштырту 
максаты, өстəмəсенə аларны үзара берлəштерү, 
күңелле ял вакыты оештыру һəм дустанə ярыш 
атмосферасын булдыру өчен  оештырыла.



Көн тəртибе
8:00-8:30 Тору, юыну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртəнге аш

10:00-13:00 Иҗади лабораториялəрдə кураторлар белəн кинопроектлар өстендə эшлəү

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханəлəр / Очрашулар / Кинофестивальлəргə эзерлəнү

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Кино-фестивальлəргə эзерлəнү / Спорт-сəламəтлəндерү программасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү

20:00-22:00 Мəдəни-иҗади программа / Проектларны карау

22:00-22:45 Шəмчеклəр

23:00 Йокларга яту



Без – социаль челтəрлəрдə

vk.com/selet.gairat
instagram: selet.gairat



Сəлəт Гайрəт 2019 аланы IT BILER FORUM (Татарстан 

республикасы, Алексеевск районы, Билəр җирлеге) вакытында

(16-21-нче июль) узачак.


