
«Сəлəт Имəнкəй - 2019»

15-нче - 25-нче август 2019 ел
«Фəнсар» фəн һəм мəгариф үзəге (Алексеевск районы, Билəр авылы)



Аланның исеме Сəлəт Имəнкəй

Төп юнəлеш Интеллектуаль-иҗади, спорт

Үткəрелү вакыты 15-нче – 25-нче август 2019 ел

Үткəрелү урыны Алексеевск районы, Билəр авылы, «Фəнсар» фəн һəм мəгариф үзəге

Катнашучылар яше 10-18 яшь

Алан җитəкчелəре Башҗитəк Хəбибуллина Айсылу Рамил кызы

Өлкəн əйдаман Шəйхетдинова Лəйсəн Фəрит 
кызы

Катнашучылар турында мəгълүмат
Əйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Алексеевск районының актив һəм сəлəтле балаларын интеллектуаль, 
иҗади һəм физик яктан үстерү.

Аланның максаты Балаларны акыл, рух, физик яктан үстерү. Сыйфатлы ял булдыру.

Аланның төп бурычлары - уку-укыту программасын төгəл үткəрү;

- иминлек талəплəрен булдыру;

- балаларның татар телен белү дəрəҗəсен үстерү;

- җылы атмосфера булдыру;

«Сəлəт Имəнкəй»



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 
(сəгать)

Татар теле Балаларга татар теленең дөрес сүзлəр 
язылышын һəм сөйлəмен укыту. 
Башлангыч һəм дəвам итə торган
дəрəҗəлəр.

Хəйдарова Алия - К(П)ФУ Идарə, 
экономика һəм финанслар
институты;
Мостафина Дилбəр - КГМУ 
Дəвалау факультеты;
Шəйхетдинова Лəйсəн - КНИТУ 
КХТИ Нефть һəм нефтехимия 
факультеты

8 дəрес

Этнология Халыкларның килеп чыгышын, 
аларның мəдəниятын һəм халыкара
элемтəне өйрəнү.

Хəертдинов Адель - К(П)ФУ, 
Иҗтимагый-фəлсəфи фəннəр һəм 
массакүлəм багланышлар
институты

4 дəрес

Робототехника Балаларны техник фикер йөртүгə 
өйрəтү. Теоретик белемнəрне
практикада куллану.

Насыйбуллов Айдар - К(П)ФУ 
Филология һəм мəдəниятара 
багланышлар институты;

4 дəрес



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Видеомонтаж Видеомонтажның төп кагыйдəлəрен 
өйрəнү, яңа уеннарны башкару, 
фильмнарны төшерү һəм монтаж ясау.

Нуруллин Илнар - КНИТУ Мəгълүмати 
куркынычсызлык, 1-нче курс

Гарəп теле Яңа телне уку: аның башлангыч
кагыйдəлəрен, язылышын өйрəнү.
Фикерлəүне үстерү.

Хəйдəрова Алия - К(П)ФУ Идарə, экономика 
һəм финанс ларинституты, 1-нче курс

Hand-made Моторика, иҗат, иҗади фикер йөртүгə
басым ясау.

Мостафина Дилбəр - КГМУ Дəвалау
факультеты, 4-нче курс
Хəбибуллина Айсылу - КПФУ ИУЭФ, 4-нче 
курс

Фоторəсем Фото кагыйдəлəрен өйрəнү, фотолар ясау. 
Булган фотолардан күргəзмə ясау.

Шəйхетдинова Лəйсəн – фотограф
«Киндерфото», 4 еллык тəҗрибə

Этика Əдəплелек, этика нормаларын өйрəнү. Зəйнуллина Элина - К(П)ФУ Идарə, экономика 
һəм финанс ларинституты, 1-нче  курс

Чүлмəк ясау Кызыл балчык белəн эшлəү ысулларын
өйрəнү һəм практикада куллану.

Зайнуллина Элина - К(П)ФУ Идарə, экономика 
һəм финанс ларинституты; кызыл балчык белəн  
эшлəү 6 айлык тəҗрибə



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар
Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Менталь арифметика Элина Шарипова - КФУ ИФМК, «Life school»

мəктəбендə ментальарифметика укытучысы

Математик сəлəтне үстерү.

Кызыклы химия һəм 

физика

Галиева Гөлнара, Сомов Александр - «Шоу 

профессора Николя» алып баручылары, 3 еллык 

тəҗрибə

Фəн законнарын уен формасында өйрəнү һəм 

үзлəштерү.

Идел буе Болгар тарихы Алмаз Миннекаев - КФУ ИПО магистры 2-нче 

курс, тарих укытучысы. БТТ 2017,2018  

форумының спикеры

Идел буе Болгар ханлыгының тарихын лекция-

уен форматында уку.

Билəр тарихы Фаяз Хуҗин - тарих фəннəры докторы Билəр шəһəренең тарихын практик яктан

өйрəнү.

Звукорежиссура Мөдəрис Каюмов - музыка өлкəсендə бер еллык 

тəҗрибə. Сəлəт джинглларының авторы

Өй студиясенең музыка коралларын тикшерү. 

Тавыш һəм уен коралларын яздыру. Танылган

җырның аранжировкасын тикшерү.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Сəлəт дөньясы белəн танышу Презентация очрашу форматында узачак. Катнашучылар Сəлəт 
берлəшмəсе, аның максатлары һəм принциплары, проектлары, 
чаралары белəн танышачаклар.

Рəсем фестивале Балаларның сəнгать сəлəтлəрен үстерү. Ярыш формасында алан 
командалары арасында үткəрелə торган чара.

Кичке чара “ЧГК” Акыл сəлəтлəрен булдыру. Алан командалары арасында ярыш.

Кичке чара “Сəлам, Имəнкəй” Аланның төркемнəр белəн танышуы. Алан тематикасында
чыгышлар.

Кичке чара “Стэм” Əйдаманнарның соңгы көндə чыгыш ясауы, балаларны көчлерəк
берлəштерү максаты белəн.

Кичке чара “OpenMic” Сəхнəдə курыкмыйча чыгыш ясау. Кечкенə чыгышлар форматында
чара.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Кичке чара: «Dance battle» Алан төркемнəре арасында бию ярышы.
Кичке чара: «IMNKfilms» Дəрестə үткəн белемнəрне ныгыту. Фильмнарны аланга күрсəтү.

Квест Мантыйкны үстерү. Балаларны төркемнəн тыш берлəштерү.

Кичке чара: «Икътисад уены» Төркемнəр арасында икътисад уены. Сатуның төп кагыйдəлəрен 
чишү.



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

1. Су полосы Балаларны физик яктан үстерү максаты белəн 
уздырыла, иптəшлəрчə уен

2. Сабан туе Балаларны физик яктан үстерү максаты белəн 
уздырыла, җыен формасында уздырыла

3. Өстəл теннисы буенча турнир Балаларны физик яктан үстерү максаты белəн 
уздырыла, иптəшлəрчə уен

4. Футбол буенча турнир Балаларны физик яктан үстерү максаты белəн 
уздырыла, иптəшлəрчə уен

5. Йөзү Балаларны физик яктан үстерү максаты белəн 
уздырыла, дəрес формасында уздырыла



Көн тəртибе
8:00-8:30 Тору
8:30-9:00 Зарядка
9:00-10:00 Иртəнге аш
10:00-11:00 «Татар теле» дəресе
11.00-12:00 «Робототехника» дəресе
12:00-13:00 «Төслəр фестивале»
13:00-14:00 Төшке аш
14:00-15:30 Остаханə
16:00-16:30 Полдник
16:30-18:00 Кичке чарага əзерлəнү
19:00-20:00 Кичке аш
20:00-22:00 IMNKfilms-кичке чара
22:00-22:45 Шəмчеклəр
23:00 Йокы сəгате



Без – социаль челтəрлəрдə

https://vk.com/selet.imenkey

@selet.imenkey


