
«Сəлəт Тел - 2019»
8-25 нче июнь 2019 ел

БСЛ «Йолдызлы» (Лаеш районы, Троицкий бистəсе)



Алан исеме Сəлəт-Тел

Төп юнəлеш Лингвистика, филология

Үткəрелү вакыты 8-25-нче июнь

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

Катнашучылар яше 9-18 яшь

Алан җитəкчелəре (ИФ) Башҗитəк Алсу Ганиева

Өлкəн əйдаман Рəзилə Садриева

Катнашучылар турында мəгълүмат

Əйдаманнар саны 18

Катнашучылар саны 220

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Сменаның төп идеясе – теллəрне сəнгатъ дөньясына һəм
интеллектуаль үсешкə яраклаштыру һəм, əлбəттə, спорт ярышлары
үткəрү. Сменада интеллектуаль мəйданы уздырыла. Шул вакыт
дəверендə яшьлəрне фəнгə, сəнгатъкə һəм үз-үзен үстерүгə игътибар
бирелə.

Аланның максаты Сəлəтле яшьлəр өчен теллəрне тирəнтен өйрəнү мəйданчыгы
булдыру.

Аланның төп бурычлары Алган белемнəрне практикада куллану өчен шартлар булдыру.

Чит телдə коммуникатив күнекмəлəр үстерү.

Балаларның сəнгатъкə булган сəлəтлəрен үстерү.

Сəламəтлекне ныгыту.

«Сəлəт-Тел»



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр
Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сəгать)

Инглиз теле Инглиз теле буенча белемнəрнең киңəюе.
Төрле сферада кулланылышы.

Ганиева Алинə, 177 лицей укытучысы, 
педагогик стажы 9 ел

33 с.

Алман теле Алман теле белəн танышу, аның
үзенчəлеклəрен өйрəнү. Алман телендə
укый һəм диалог алып бара белү сəлəтен
үстерү.

Иванова Алина – Deutsches Sprachdiplom
программасының чыгарылыш сыйныф 

укучысы

33 с.

Француз теле Француз теле буенча база булдыру. Хасанова Аделина – DELF халыкара 
диплом иясе

33 с.

Төрек теле Төрек теле белəн танышу: язма, күнегүлəр
булдыру, уку-сөйлəмə белү осталыгы.

Насибуллин Таһир – төрек теле укытучысы
(дəрəҗə: С2). Синхрон тəрҗемə белəн
профессиональ шөгыллəнə

33 с.

Кытай теле Кытай теле белəн танышу. Телдəн һəм 
язма кытай теле системасы һəм тел 
чараларының эшлəү кагыйдəлəре турында
гомуми белем.

Тикимбаева Зарина,  КФУ ИМОИиВ
студенты

33 с.

Испан теле Аның культурасы һəм традициялəре белəн
танышу. Нигез белем һəм төп уку
осталыгына өйрəнү.

Хляпова Карина, КФУ ИМОИиВ студенты,
стаж 3 ел

33 с.

Татар теле Укучыларны сөйлəм эшчəнлегенең төп 
төрлəре белəн таныштыру: аудирование, 
сөйлəм, уку, язу. Укучыларны татар теле 
мəдəниятенə җəлеп итү.

Гайнетдинова Нəфисə, 22 яшь, КФУ 
ИФМК студенты

16 с.



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Хенд-мейд Иҗатның яңа төре белəн танышу. Шəхси
тематик альбомнар əзерлəү һəм
рəсмилəштерү.

Абдуллина Айсылу, КФУ ИФМК студенты.

Вокал Җырлау турында төп белемнəр алу һəм чит
телдə җырлау үзенчəлеклəре белəн танышу.

Мозафарова Аделя, КазГик студенты, шəһəрнең
музыкаль казанышларына өлеш керткəн өчен Мэр
исемендəге премия иясе.

ШТК Актерлык осталыгын камиллəштерү, сəхнə
бəйлəнешлəрен эшкəртү, кызыклы актерлык
юлларын һəм үзенчəлеклəрен эзлəү.

Тимур Малыйкин, ККИ РУК студенты; Закирова
Эмма, 18 яшь, КФУ ИФМК студенты.

Пластилиновая мультипликация Кыска мультипликацион фильм төзү һəм аны
чит телдə яңгырату.

Вəлиева Гүзəл, ИФМК КФУ студенты.

Гитара өйрəнүчелəр өчен Гитарада уйнау күнекмəлəрен формалаштыру.
Музыкаль əсəрлəрдə уен алымнарын һəм
күнекмəлəрен үзлəштерү һəм куллану.

Сабиров Камил, КАИ студенты.

Социаль челтəредə паблик алып
бару нигезлəре

Социаль челтəрдəге берлəшмəлəрне алып бару
үзенчəлеклəре белəн танышу. Башлап
җибəрүчелəргə серлəр һəм киңəшлəр.

Абдуллина Айсылу, КФУ ИФМК студенты.

Кəгазьдəн модельлəр булдыру Кəгазьне кушу һəм ябыштыру методлары
белəн таныштыру, һəм аларны үрнəк буенча
эшлəргə өйрəтү.

Садриева Рəзилə, КНИТУ студенты.



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Work and Travel

программасы

Нуриева Азалия – 2018 һəм 2019-нчы еллар

программасында катнашучы

Студентлар өчен популяр халыкара программа 

белəн танышу. Барлык нечкəлеклəрне сөйлəячəкбез 

һəм киңəшлəр бирəчəкбез.

IELTS и TOFEL халыкара

имтиханнарын ничек

җиңелчə тапшыру.

Садриева Алинə – дөнья югары уку йортлары буенча 

сəяхəтче

Форматларның охшашлыклары һəм аермалары

турында сөйлəячəкбез. Шулай ук, аларны уңышлы

тапшыруны һəм аларны биргəч нинди

мөмкинлеклəр булуны ачыкларбыз.

Чит илдə яшəү шартлары Садриева Алинə – дөнья югары уку йортлары буенча

сəяхəтче

Чит илдə яшəү үзенчəлеклəре белəн танышу. 

Нəрсəгə əзер булырга һəм нəрсəдəн курыкмаска?

Эсперанто теле Гончарова Ирина – эсперанто теле йөртүчесе Эсперанто теле һəм аның үзенчəлеклəре белəн 

танышу.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Сəлəт дөньясы белəн танышу Бу чара квест форматында үтəчəк. Катнашучылар Сəлəт дөньсы, аның максатлары,
принциплары, проектлары,төрле чаралары белəн таныша һəм һəр балага ачык булган
мөмкинлеклəрне күзəтə ала.

Аланнар презентациясе һəм Стэм Əйдаманнар һəм сəлкешлəр белəн танышу.

ШТК Кызыклы уен традицион булган «Сəламлəү» һəм "Биатлон" конкурслары. Һəр
команданың исемнəре чит телендə тəгъдим ителəчəк

Интеллектуаль уеннар Биредəге уеннар балалардан төрле темаларга булган сорауларга җавап кайтаруын тəлап
итə.

Dance-battle Һəрбер төркем үз биюлəрен əзерли. Ул биюлəр төрле иллəргə бəйле булачак

Spell battle Өч телдə орфографик бəйге (рус, инглиз, татар теллəре).

«Əскəрия» Əлеге бирем кысасында һəр төркем билгеле бер темага видео төшерə һəм аны кичке
чарада күрсəтə.

Евровидение Инглиз телендə җырлар конкурсы.

Open-Mic Балаларның һəм əйдəманнарның телдəн ярышы: шигырь сөйлəү, стенд-ап, җыр.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Open-space Ярминкə форматындагы эконом-көн.

Күмəк шəмчек Барлык балалар да актлар залында җыела. Биредə һəр əйдаман
билгеле бер темага сөйли. Чара гитарага кушылып җырлау белəн
дəвам итə.

Тел студиясе Төркемнəр үзара җырлы бəйгедə көч сынаша. Моның өчен алар
төрле экспериментларда катнаша.



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Зарядка Физик күнегүлəр комплексы аерым бер ил стиле буенча.

Мəсəлəн: Бразилия, Төркия иллəре.

Футбол буенча ил чемпионаты Əйлəнеш системасы буенча футбол турниры һəрбер төркем

үз илен тəгъдим итə һəм шуның буенча бер формага килеп

җиңүче игълан ителə.

Интеллект һəм спортка бəйле «Большие 

гонки» эстафетасы

Күп станцияле квест форматында үткəрелə торган чара.



Көн тəртибе
7:30-8:00 Йокыдан тору

8:00-8:30 Зарядка

9:00-9:45 Иртəнге аш

9:45-10:00 Турытаяк

10:00-13:00 Дəреслəр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:00 Остаханəлəр

15.00-16.00 Очрашулар

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт-сəламəтлəндерү чаралары

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү

20:00-22:00 Мəдəни-иҗади чаралар

22:00-22:45 Шəмчеклəр

23.00 Йокыга яту



Без – социаль челтəрлəрдə




