
«Сəлəт Иске Казан – 2019 »

8-14-нче август 2019-нчы ел
Иске Казан музей-тыюлыгы (ТР Биектау районы, Камай торак пункты)



Аланның исеме Сəлəт-Иске Казан 2019

Төп юнəлеш Һөнəри-гамəли (һөнəри ориентлашу, эшче һөнəрлəр белəн танышу)

Үткəрелү вакыты 8-14-нче август

Үткəрелү урыны Иске Казан музей-тыюлыгы (ТР Биектау районы, Камай торак пункты)

Катнашучылар яше 5-11-нче сыйныф укучылары

Алан җитəкчелəре (ИФ) Башҗитəк Булат Вəлиуллин

Өлкəн əйдаман Тимур Назаров

Катнашучылар турында мəгълүмат
Əйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 100

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе “Сəлəт-Иске Казан» фəнни-мəдəни сменасы татар халкының тарихын һəм 

мəдəниятын өйрəнүдə кызыксынган балаларны конкурс нигезендə сайлап алып 

туплый. «Сəлəт-Иске Казан» аланының төп юнəлешлəренең берсе – мəктəп 

укучыларының һөнəри ориентлашуы өлкəсендə эшлəү. Моның нигезендə алан 

катнашучылары төрледəн төрле эшче һөнəрлəр белəн таныша һəм практикада 

аларның үзенчəлеклəрен белə ала. 

Алан максаты Уңайлы ял өчен барлык шартларны да булдыру, балаларның салəмəтлеген 

яхшырту, яшүсмерлəрнең иҗат һəм спорт юнəлешендəге мөмкинлеклəрен 

тормышка ашыру; катнашучыларның һөнəри ориентлашуында ярдəм күрсəтү, 

эшче һөнəрлəр белəн танышу.

Аланның төп бурычлары Сəлəтле балаларны һəм яшьлəрне сайлап алуны оештыру. Аларны эзлəү 

республика һəм Рəсəй күлəмендə уздырылган иҗади конкурслар һəм спорт 

ярышлары җиңүчелəре арасында башкарыла. Алага таба аралашу мохитен тудыру.

Интеллектуаль һəм иҗади мөмкинлеклəрне үстерүдə нигез буларак шəхеснең 

иҗатка карата мотивациясен арттыру, белем өлкəсендəге сорау һəм ихтыяҗларын 

канəгатьлəндерү. 

Татарстан Республикасының төрле районнарыннан килгəн балаларны Сəлəт 

мохите белəн таныштыру, татар телен саклап калу һəм ныгыту, татар һəм башка 

халыкларның тарихын һəм мəдəниятын өйрəнү. 

«Сəлəт-Иске Казан»



Фəнни-белем бирү программасы 

Остаханəлəр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 
(сəгать)

Музей һəм тыюлык 
территориясе буенча 
экскурсия

Катнашучыларны музей 
экспонатлары, төбəк тарихы  һəм 
татар халкы тарихы белəн 
таныштыру

Əнисə апа – атказанган музей 
хезмəткəре, тəҗрибəсе – 6 ел

1,5

Борынгы һөнəрлəр һəм 
заманча кул эшлəре 
төрлəре буенча 
остаханəлəр.

Балаларда кул эшлəренə карата 
кызыксыну уяту. Лазер ярдəмендə 
агачта язу; тире мозаикасы – тире 
тегү, төрле кул эшлəре ясау (белəзек, 
брошь, букча); hand made (фетр 
белəн эшлəү) – элмəлəр брошьлар 
ясау; гарəп каллиграфиясе – гарəп 
һəм иске татар теллəрендə язу; 
«Милли чəчəклəр» – чын 
чəчəклəрдəн кул эшлəре үрү.

Айзат Минһаҗев – гарəп 
каллиграфиясе дəресе укытучысы, 
тəҗрибəсе – 6 ел;
Роза Əюпова – «Милли чəчəклəр»
проекты нигез салучысы;
Альбина Гыйлəҗева – тире 
мозаикасы дəресе укытучысы

1,5



Фəнни-белем бирү программасы

Дəреслəр

Исеме Тасвирлама Укытучы

«Иске Казан» тарихы Смена катнашучыларын Иске Казан 
тарихы белəн таныштыру

Фəхретдинов Раил Равил улы –
этнография, этнология һəм 
антропология юнəлеше буенча тарихи 
фəннəр докторы, тəҗрибəсе – 25 ел



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Ораторлык осталыгы Таһир Насибуллин Катнашучыларны публика алдында 
чыгыш ясау нигезлəрен өйрəтү һəм 
практика

Татарстан мирасы Эмиль Шəйдуллин, Халисə Ширмəн Фəн əһеллəре, тарихчылар, язучылар 
белəн очрашулар. Монда мəдəни 
мирасны саклап калу проблемасы 
сөйлəшенəчəк

Уңыш тарихы Илназ Сафиуллин Шəхси үсеш тарихы, «Сəлəт»нең моңа 
йогынтысы 



Мəдəни-иҗади программа
Чара исеме Тасвирлама

«Нəрсə? Кайда? Кайчан? »

интеллектуаль турниры

Чара «ЧГК» уенының гомуми регламынты кысаларында оештырыла, 

уенда барлык балалар да катнаша. 

Баланың мөмкинлеклəрен ачыклау, логик фикерлəвен үстерү максат 

булып куела

«Мин – Сəлəттə, Сəлəт – күңелемдə» Балаларны «Сəлəт» хəрəкəте тарихы, эшлəп килүче проектлар, 

җитəкчелəр һəм хəрəкəт низамəтлəре белəн таныштыру

«Шаяннар Һəм Тапкырлар 

Мəҗлесе» фестивале

Шаяннар һəм Тапкырлар клубы. Һəр төркем үз командасын тəкъдим 

итə. ШТК буенча «Сəлəт-Иске Казан» җыелма командасының 

потенциаль катнашучыларын барлау, балаларның иҗади 

мөмкинлеклəрен үстерү. 

Чара гомуми стандартлар буенча уздырыла. 



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Һəр иртə дə каһвəдəн башланмый Салəмəтлекне ныгыту, физик яктан үсеш һəм чыныгуны 

тəшкил итү
Сабан туе Балаларда милли уеннарга карата кызысыну уяту.

Гади төр күнегүлəрне камиллəштерү, физик культура һəм 

спорт белəн шөгыльлəнүне гадəткə кертү.



Көн тəртибе
8:00-8:30 Уяну
8:30-9:00 Зарядка
9:00-10:00 Иртəнге аш
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-сəламəтлəндерү чаралары
18:00-19:00 Кичке аш
19:00-20:00 Кичке чарага əзерлек
20:00-22:00 Мəдəни-иҗади чаралар
22:15-22:45 Шəмчек
23:00 Йокларга яту
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