
12-25 ииюнь 2019 ел
ФМУ «Фəнсар» (Алексеевск районы, Билəр)

12-25 –нче июнь 2019 ел
«Фəнсар» ФМУ 

(Алексеевск районы, Билəр)



Аланның исеме Сəлəт Осталар Бистəсе

Төп юнəлеш Интеллектуаль-кулланма-фəнни-техник иҗат һəм кул эшлəре

Үткəрелү вакыты 12-нче – 25-нче июнь

Үткəрелү урыны «Фəнсар» ФМҮ 

Катнашучылар яше 10-18  яшькə кадəр

Алан җитəкчелəре
Башҗитəк Халикова Энҗе

Өлкəн əйдаман Асяева Аделя

Катнашучылар турында мəгълүмат
Əйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Осталар Бистəсе Сəлəтнең креатив аланы. Үзенə алтын куллы
балаларны җыя. Үз куллар белəн эшлəнмəлəр ясарга яратасың икəн, 
димəк, бу алан нəкъ синең өчен. Бай тəҗрибəле остазлар сиңа төрле
техника һəм технология серлəрен ачарлар. 

Аланның максаты Иҗат аша балаларның потенциалын ачу, сəлəтен үстерү.

Аланның төп бурычлары Сəлəтле балаларның үсешенə тəэсир итə торган фəнни-мəгълүмати
мохит тудыру.

Инженерлы һəм проектлы фикер йөртү күнекмəсен үстерү.

Фəн һəм татар телен, мəдəниятын саклау мəсьəлəренə кызыксыну
уяту.

«Сəлəт Осталар бистəсе»



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр: проектлар форматында  

Исеме Тасвирлама Саны 
(сəгать)

«Пневмогидравлик ракета»
проекты

Үз корпусыннан кысылган һава яки 
башка газ ярдəмендə су (сыеклык) этеп
чыгару нəтиҗəсендə хəрəкəткə килə 
торган ракета.

28

«Очырту җайланмасы» проекты Ракетаны очыртып җибəрү өчен 
кулланыла торган махсус конструкция 
(җайланма).

28

«Лабиринт» проекты Фанер һəм пластиктан башваткыч
проектлаштыру һəм җыю.

28

«Яктырткыч ракета» проекты Кул астындагы гади материалларны
кулланып төнге лампа яки яктырткыч
ясау.

28

«Проект төзү ысуллары» 
лекциясе

Проектлар төзү ыссылуларын өйрəнү. 4



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр
Исеме Тасвирлама

«Агачка нəкыш салу» Кошлар оясын агачтан ясау. 

«Түбəтəй тегү» Борыңгы татар кəсебе белəн таныштыру һəм декоратив-

гамəли сəнгатькə өйрəтү.

«Ловец снов» - мандоллар бəйлəү Мандоллар бəйлəү, аларны бизəү.

«Гадəти булмаган рəсем» Гадəти булмаган алымнар белəн рəсем төшерү (таяк, су 

һ.б.).

“Сəйлəн белəн эшлəү” Бисероплетение техникасы буенча белəзеклəр, муенсалар 

ясау.

«Викимедия» мəктəбе Википедия сайтында татар телендə язмалар чыгарырга 

өйрəнү.

«Безнең фикер» Дебатлар уены белəн танышу, теорияне  туплау, 

дебатларның төрле формасында уйнап карау.

«ШТК» Татар телендə «КВН» ысыллуларына өйрəнү.

* Программаның  тулы версиясе түгел



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Тасвирлама

«Чит илдə белем алу» Баларны чит илдə уку мөмкинлеклəре белəн таныштыру. 
«Бөтендөнья халыклары көне» чарасының бер өлеше.

«Җыр юлы» «Татар халык мəданияты» көненə багышланган татар эстрадасы
җырчысы белəн танышу.

«Театр яктылыкка, нурга..» «Əскəрия» чарасы белəн бəйле актёрлык остазы белəн очрашу.   
Театр, актёрлык осталыгы турында фикер алышу, уен, остаханə 
форматында. 



Мəдəни-иҗади программа

Чараның исеме һəм тасвирлама Максат Үткəрелү 
формасы

1. «Осталар бистəсе кичəсе» – берничə турдан торган
күңел ачу чарасы, уен

Балаларга яңа белемнəр бирү, игътибарлык,
зирəклеклəрен үстерү.

Кичке чара

2. «Сабан туе» – татар халык уеннары Татар халкы мəдəнияты белəн таныштыру, балаларның
иҗади сəлəтлəрен үстерү.

Көндезге чара

3. «Бөтендөнья халыклары көне» – Җирдə яшəүче
халыклар белəн танышуга юнəлтелгəн чара-концерт

Балаларның сəнгатенең төрле өлкəлəренə караган
сəлəтлəрен табу һəм үстерү, башка халыклар
мəдəнияты белəн таныштыру.

Көндезге/кичке чара

4. «Безнең фикер» – татар телендə дебатлар Ораторлык осталыгын үстерү, интеллектуаль үсешкə
шартлар булдыру.

Көндезге/кичке чара

5. Ярминкə – кул эшлəрен тəкъдим итү чарасы Публика каршында чыгыш ясау күнекмəлəренə өйрəтү. Көндезге чара

6. Квест-танышу – Сəлəт дөньясына күзəтү Сəлəт оешмасы белəн таныштыру. Көндезге чара
7. Wikimedia мəктəбе – Википедия өчен татар телендə
мəкалəлəр язу

Мəкалə язу осталыгына, татар телендə дөрес уку-язуга
өйрəтү.

Көндезге чара



Спорт-сəламəтлəндерү программасы

Чара Тасвирлама
Тематик зарядкалар. Һəрбер иртəнге зарядканың үз тематикасы була, ул

музыкага, хəрəкəтлəргə кагылышлы була.
Төрле спорт уеннары буенча ярышлар (волейбол,
футбол)

Балалар командаларга бүленəлəр, һəрбер команда
бер берсе белəн уйный.

Актив уеннар Төркем вакытында, кичке чараларда баларны
хəрəкəтлəндерер өчен үткəрелə торган уеннар.

Шахмат турниры Төрле яшьтəге балалар бер-берсе белəн уйнап ала,
алар арасында беренче, икенче, өченче урыннарны
яулаган катаншучылар билгелəнə.



Көн тəртибе
8:00-8:15 Уяну

8:20-35 Зарядка

8:35-9:00 Бүлмəлəрне тəртипкə китерү

9:00-9:30 Турытаяк

10.00-13:00 Дəреслəр

13:00 -14:00 Төшке аш

14:00-16:00 Остаханəлəр

16:00-16:15 Полдник

16:15 -18:00 Кичке чарага əзерлəнү / Төркем вакыты

18:00 -19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү

20:00-21:40 Кичке чара

21:40-22:00 Дискəтүк / Шəмчек

22:00-22:30 Йокыга əзерлəнү / Сонник

22:30 Йокларга яту



Без социаль челтəрлəрдə:

https://vk.com/selet.ostalarbistese

https://www.instagram.com/selet.ostalarbistes
e/?utm_source=ig_profile_share&igshid=ungy

dnxxaqxt

Будут в графическом виде 
представлены



Ел давымында булган чараларның фотолары, 
сменаның фотолары


