
Сәләт Тулпар-2019
23-нче июнь-9-нчы июль 2019-нчы ел

Башкортостан республикасы, Туймаза районы, Төмәнәк авылы, «Бабай Утары» 
базасы



Гомуми мәгълүмат
Аланның исеме Сəлəт «Тулпар»
Төп юнəлеш Интеллектуаль-иҗади

Үткəрелү вакыты 23.06-9.07.2019

Үткəрелү урыны Башкортостан республикасы, Туймаза районы, 
Төмəнəк авылы,  «Бабай Утары» базасы

Катнашучылар яше 13-17 яшь
Алан җитəкчелəре (ФИО) башҗитəк Чепеков Булат Ансар улы

өлкəн əйдаман Галимов Динар Илдар улы

методист Латыпова Индира Əбүзəр 
кызы

Катнашучылар турында мəгълүмат
Əйдаманнар саны 8
Катнашучылар саны 80



Сәләт Тулпар
Аланның
концепциясе

Аланның төп юнəлеше интеллектуаль-иҗади. Моннан чыгып, 
программада катнашучыларның интеллектуаль-иҗади потенциалын
бертигез дəрəҗəдə үстерүгə юнəлтерелгəн дəреслəр, остаханəлəр һəм
чаралар кертелгəн. Туймазы шəһəренең татар театры белəн
хезмəттəшлекне истə тотып , башкорт халкының территориаль
үзенчəлеклəрен, мəдəниятен һəм гореф-гадəтлəрен өйрəнү максатыннан
остаханəлəр кертелде.

Аланның 
максаты

Сменаның төп юнəлешлəренə таянып, бертигез дəрəҗəдə сменада
катнашучыларның интеллектуаль һəм иҗади потенциалын үстерү.

Аланның төп 
бурычлары 

1. Алан шартларында катнашучыларның интеллектуаль-иҗади
потенциалын үстерү.
2. Татар теле мəдəниятенə кушылу.
3. Балаларны төрле эшчəнлек аша социаль тормышка җəлеп итү (иҗади
һəм интеллектуаль эшчəнлек аша коллективта хезмəттəшлек һəм
бердəмлек мөнəсəбəтлəрен формаллаштыру).
4. БР территориясендə Сəлəт сменаларын популярлаштыру.



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр
Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сəгать)
Актерлык осталыгы буенча
дəрес

Актерлык осталыгын һəм режиссурасын
өйрəнүнең төп максаты-уен теориясенең асылы
белəн танышу. Актерлык осталыгы эшчəнлекнең 
телəсə кайсы өлкəсендə кулланыла, бигрəк тə 
«кеше – кеше» өлкəсендə эшлəү өчен, шəхеснең
иҗади башлангычын формалаштыруга хезмəт итə.

Гайсаров Айнур Хəсəн улы-
Туймазы дəүлəт татар театры 
актеры, «TMZ-cosmos» арт-
проектының сəнгать җитəкчесе.

Сменада 8 
дəрес

Вокал дəресе Укучыларда вокал күнекмəлəрен өйрəтү. 
Укучылар иҗади комфорт һəм ирекле башкару
шартларын тудыру.

Сəхəбетдинова Светлана Раил
кызы-Туймазы шəһəренең 
«Лорелея» вокаль-эстрада
студиясында вокал буенча
педагог.

Сменада 8 
дəрес

Биология БР табигатенең байлыгын һəм төрлелеген өйрəнү. 
Практик биремнəрнең үтəлеше , предмет белəн 
бəйле уникаль проектларны иҗат итү һəм үстерү.  

Исангулов Фаил Саиб улы- БР 
Урман хуҗалыгы 
министрлыгының территориаль
бүлеге башҗитəге – «Туймазы 
урманчылыгы» башҗитəге , фəн 
кандидаты.

Сменада 8 
дəрес

Астрономия Күк һəм аның физик күренешлəрен өйрəнү. 
Предмет белəн бəйле уникаль проектларны иҗат 
итү һəм үстерү. Физик биремлəрен чишү. Телескоп 
белəн практик эш ясау.

Сменада 8 
дəрес

Татар теле Əдəби тел дəрəҗəсендə татар телен өйрəнү 
дəреслəре. Балалар татар телендə шигырьлəр 
язарга өйрəнəчəклəр. Татар халкының мəдəниятен, 
гореф-гадəтлəрен өйрəнəчəклəр.

Нурисламова Зинфира Гаднан
кызы- югары квалификацион
категорияле татар теле һəм
əдəбият укытучысы, «Татар теле 
һəм əдəбият ел укытучысы-
2013».

Сменада 8 
дəрес



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Пешекчелек. Сменада катнашучыларны төрле ризыклар

əзерлəргə һəм база күнекмəлəренə өйрəтү.

Нуретдинова Флүрə -«Бабай утары» музей -

этнография комплексы кафесы мөдире.

Бəйлəм. Сменада катнашучыларны уз куллары белəн

декор элементларын һəм бүтəн эшлəнмəлəр
ясау буенча остаханə. 

Хəкимова Зөлфирə -«Бабай утары» музей-

этнография комплексы экскурсоводы, БР 

атказанган мəдəният хезмəткəре.

Фоторедактирование. Фотосүрəтлəрне эшкəртүгə юнəлдерелгəн

остаханə. Инстаграм социаль челтəрендə 
креатив, анимацион тарихлар, логотиплар һəм 

балалар белəн басмалар булдыруга юнəлтелгəн 

остаханə.

Нигъмəтҗанова Алия -Казан дəүлəт мəдəният 

институты студенты, Adobe Photoshop классы 

буенча график дизайнерлар мəктəбендə

фотоларны үзгəртү буенча курслар тəмамлаган.

Тайм-менеджемент. Балаларны үз вакытларын нəтиҗəле

файдалану күнекмəлəренə өйрəтү.

Шайхетдинов Мөхəммəд -Казан федераль

университеты студенты «Тайм-менеджмент: вакыт

белəн идарə итү», тренингларда катнашучы, 

«Getting Things Done-эшне ничек тəртипкə китерү» 

курсын узган.

Психология. Үзеңне һəм үз-үзеңнең эчке потенциалны

белүгə юнəлдерелгəн остаханə.

Гыйлфанова Айгөл -Казан федераль университеты 

студенты, XXI Халыкара фəнни-гамəли 

конференциясында катнашкан: «Фəнни форум: 

педагогика һəм психология», «Безнең килəчəк 

өчен», «Тормыш рəвеше буларак Психология" 

конкурсы  лауреаты»

«Сыыыыр» дип əйтегез! Фото һəм видеосъемка күнекмəлəрен куллану

һəм шушы күнекмəлəрне камиллəштерү, фəн 

һəм заманча технологиялəрне  кулланып

фотосүрəтлəр ясарга өйрəтə торган остаханə.

Гарифуллин Айдар Рөстəм улы -Казан федераль

университеты студенты. Профессиональ фотограф 

һəм видеограф.



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Эшлекле аралашу

күнекмəлəре.

Балаларны эшлекле аралашу хəйлəлəренə һəм

балык тотуларына өйрəтү.

Галəветдинова Камилла – «ТИСБИ» Идарə 

университеты студенты, «Үсеш өстенлеклəре» 

конкурсы  лауреаты, «Эшлекле аралашу

күнекмəлəрен ничек үстерү», «Эшлекле аралашу

психологиясе» курсларында катнашучы.

Биючелəр өчен дəрес –

тренаж. 

Мускулларны һəм физик чыдамлыкны

ныгытуга юнəлдерелгəн остаханə.

Əшрəфҗанова Алсу – Казан дəүлəт мəдəният 

институты студенты, «Исəнме, Россия» Халыкара

фестивале һəм «Теловидение» заманча

хореография һəм перформатив практикалар

Халыкара фестивале лауреаты.

МХК Дөньяның төрле иллəрнең һəм халыкларының

сəнгать мəдəнияте белəн танышу, сəнгать
тарихы өлкəсендə укучыларның белемлəрен

киңəйтү, яңа мəгълүмат алу.

Хəлимова Адилə – Казан федераль университеты 

студенты, МХК буенча олимпиадада республика 

күлəмендə җиңүчесе. Культурология, сəнгать

белеме һəм филология: хəзерге карашлар һəм

фəнни тикшеренүлəр «XXII Халыкара фəнни-

гамəли конференциясендə катнашучы»

Лидерлык һəм командаларда

эшлəү.

Без лидерлыкның башка төрен дə 

тикшерəчəкбез, төркемнəрдə була торган
рольлəрнең аермасын билгелибез һəм 

төркемнəрдə эшлəүгə дə өйрəнəчəкбез.

Цой Карина -КФУ студенты, Ел лидеры 2017 

конкурсында катнашучы «Яшьлəр иҗтимагый 

оешмасы лидеры» номинациясендə, «Лидерлар

соңгы ашыйлар» китабы буенча тренинглар

үткəрүче.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама
ШТК ШТК классик уены. Сəламлəү, разминка, СТЭМ/муз. бəйге.

TulparShortFilms Жанрлар буенча кыска фильмнар төшерү, монтажлау һəм кичке чарада фильмнарны

тəкъдим итү. Иҗади фикерлəүне үстерү, белемнəрне куллану; -төшерү, -монтаж.

Театр көне Көн дəвамында актерлык осталыгы буенча укытучы белəн берлектə театр куелышын əзерлəү

һəм күрсəтү.

Интеллектуаль-спорт уены
«ТулПАРИ»

Уен гадəти булмаган биремнəр этапларыннан тора. Һəр биремне төркем яисə төркем вəкиле

башкара. Иң күп балл җыйган төркем җиңə.

«Нəрсə? Кайда? Кайчан?» КВИЗ уеныннан берничə этап белəн ныгытылган ЧГК классик уены.

Интуиция+100к1 «Интуиция» һəм «Мантыйк кайда?» кебек уеннарны берлəштергəн «100 к 1» телевизион уен

форматында кичке чара.

Тулпара кубогы Спорт уеннарына багышланган көн. Бу көнне алан кысаларында төрле спорт төрлəре буенча

ярышлар уза.

OpenMIC Сəхнəдə микрофон торачак, һəм смена катнашучылары ирекле форматта чыгыш ясый ала.

Dance-Battle/Rap-Battle Рэп-батл белəн берлəштерелгəн бию-батлы. 3 турдан торган чара: 1-нче тур – төркем белəн 

бию , 2-нче тур – төркемнəн 3 кеше бии, 3-нче тур - төркемнəн 1 кеше бии. * Чарада махсус

тур бар.

Икътисад көне Көн дəвамында катнашучылар əйлəнешкə кертелгəн валютаны эшлəп алалар. Көн ахырында

кыйммəтле (һəм бик үк түгел) призлар уйнатыла торган аукцион үткəрелə.

Сабан туе Башкортстан Республикасы халыклары гореф-гадəтлəрен саклап, татар һəм башкорт

бəйрəме форматында үтə торган чара.

Workshops Дəреслəрдə һəм остаханəлəрдə эшлəнгəн проектларны тəкъдим итү.



Спорт-сәламәтләндерү
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Зарядка Сменада катнашучыларның физик формаларын ныгытуга, 
җитезлеклəрен үстерүгə юнəлтерелгəн көндəлек тематик зарядка.

Хəрəкəтле уеннар (Молекула, «НА СТАРТ! 
ВНИМАНИЕ! МЯЧ!», Шаги, и т.д.)

Сəлəт аланнарның танылган төрле хəрəкəтчəн уеннар. Уеннар смена 
катнашучыларын физик яктан əзерлəүгə генə түгел, аларның җитезлек 
һəм интеллект үсешенə дə юнəлдерелгəн чаралар.

Спорт гимнастикасы Спорт гимнастикасы иртəнге зарядка форматында уза, бу башка смена 
нəтиҗəлəре буенча уңай нəтиҗə күрсəтте. Əлеге чара йога, стрейчинг
һəм башка гимнастика төрлəрен үз эченə ала.

Футбол Чара сайлап алынган көндə үткəрелə. Сменада катнашучылар
командаларга алтышар кешегə бүленəлəр, шуннан соң ярыш үткəрелə.
Ярышлар барышында Форумда уйный торган җыелма командага
уенчылар сайлап алына.

Волейбол Чара сайлап алынган көндə үткəрелə. Сменада катнашучылар
командаларга алтышар бүленəлəр шуннан соң ярыш үткəрелə. Ярышлар
барышында Форумда уйный торган җыелма командага уенчылар сайлап
алына.

Биючелəр өчен тренаж дəресе Чара биючелəр өчен остаханə кысаларында үткəрелə. Мускулларны һəм
физик чыдамлыкны ныгытуга юнəлдерелгəн остаханə.



Көн тәртибе
7:30-8:00 Йокыдан тору

8:00-8:45 Зарядка

8:45-9:00 Бүлмəлəрне тəртипкə китерү

9:00-9:30 Иртəнге аш

9:30-10:00 Турытаяк

10:00-11:20 Дəреслəр

11:20-11:30 Тəнəфес

11:30-12:50 Дəреслəр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-16:00 Остаханəлəр

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Төркем вакыты/Кичке чарага эзерлəнү

18:30-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага эзерлəнү

20:00-21:45 Кичке чара

21:45-22:45 Шəмчек/Дискəтүк

23:45-23:00 Йокыга əзерлəнү

23.00 Йокларга яту



Без – социаль челтәрләрдә

vk.com/selet.tulpar @selet.tulpar



Сәләт Тулпар аланы сәлкешләрне риваятьләр аша
берләштеру өчен барлыкка килде. Тулпар риваятьләр 

язу юлы аша һәрбер баланың риваятьтә, тарихта үз 
исемен калдыру мөмкинлеген бирә торган мохит.


