
«Сəлəт-ШƏХЕС»

5-22-нче август 2019 ел
«Йолдызлы» БСҮ (Лаеш районы, п.Троицкий)



Аланның исеме Сəлəт-Шəхес

Төп юнəлеше Шəхес үсеше

Үткəрелү вакыты 18 көн

Үткəрелү урыны «Звездный» БСҮ (Лаеш районы, п.Троицкий)

Катнашучыларның яше 12-17 яшь

Алан җитəкчелелəре Башҗитəк АлсуГаниева

Өлкəн əйдаман Карина Цой

Методист Анна Шəрəфиева

КАТНАШУЧЫЛАР ТУРЫНДА МƏГЪЛҮМАТ

Əйдаманнар саны 20

Балалар саны 220

Гомуми мəгълүмат



Аланның 
концепциясе 

Аланның төп идеясы – ул баланы иҗатка, интеллектуаль үсешкə, спорт чаралары аша
сəламəтлəндерүгə якынайту. Сменада интеллектуаль мохит тудырыла. Монда
яшьлəрнең фəнгə, иҗатка һəм рухи үсешкə карата телəклəре, омтылышлары
барлыкка килə. Смена барышында бала үзенə кирəкле һəм кызыклы булган
күнекмəлəргə игътибар бирə ала.

Максаты Шəхси үсеш

Бурычлары 1. Баланың кызысынуларын һəм сəлəтен күз алдында тотып, үзен төрле өлкəлəрдə
сынап карау мөмкинлеген бирү.
2. Шəхси үсеш һəм конкуренция өчен мохит барлыкка китерү.

3. Балаларга җылы хислəр бүлəк итү.

Сəлəт-Шəхес



Уку-укыту программсы

Остаханəлəр
Юнəлеш исеме Юнəлешлəр буенча остаханəлəр исемлеге Күлəме

(сəгатьлəр)

Иҗади юнəлеш Вокал, Бию. Иҗади шəхеслəр һəм коллективлар белəн очрашу, рəсем ясау, Скрапбукинг,   
«Илхамны кайдан эзлəргə?» остаханəсе, «Креативлыкны ничек үстерергə?» остаханəсе.

Лидерлык Эмоциональ интеллект, Лидерлык, Ышандыру сəнгате, Тренинглар, «Берлəштерү өчен 
тренинглар», «Коммуникацияне ничек җайларга?» остаханəсе.

Халык каршында чыгыш
ясау күнекмəлəре Ораторлык осталыгы, Сəхнə сəнгате, Психология дəреслəре. 

Бизнес юнəлеше
Аерым эшмəкəрлəр һəм зур компания вəкиллəре белəн очрашу. Дəреслəр: иҗтимагый
проект төзү кагыйдəлəре, «Үз эшеңне ничек ачарга?", "Юриспруденция нигезлəре", 
"Уңышлы менеджер сурəте".

Фəнни юнəлеш

Төрле фəнни өлкə вəкиллəре белəн очрашу: химия, биология, математика, физика. Əлеге 4 
юнəлеш буенча тəҗрибəлəр белəн гамəли дəреслəр. Грандлар белəн шөгыльлəнүче фəнни
хезмəткəрлəр белəн очрашу, Тел белəн бəйле дəреслəр: татар, инглиз, гарəп һəм төрек
теллəре.

ШТК Авторлык мəзəклəр язу күнекмəлəре, Штурм теориясе, Гримм практикасы, «Костюмер» 
практикасы, ШТК уйнаучылар һəм командалар белəн очрашу.

IT юнəлеш Веб-дизайн,  JAVA нигезлəре, сайтлар Версткасы, IT компания əһеллəре белəн очрашу, 
Иннополистан Остаханə.

Спорт юнəлеше Төрле спорт өлкəсе вəкиллəре белəн очрашу, Йога, дөрес сулыш алу дəреслəре, Дөрес
йөгерү теориясе, Стрейчинг, Киберспорт, Шахмат уены.



Уку-укыту программасы

Клублар 
Клубның исеме Тасвирлама Укытучы

Уку клубы Укырга ярата торган, фикердəшлəр табарга телəгəн балалар өчен. Əйдаман

Спорт клубы* Спорт яратучыларга 3 секция буенча көндəлек күнегүлəр 

оештырылачак.

3 Əйдаман

Иҗади клуб* 2 иҗади юнəлеш буенча көндəлек очрашулар (җыр, рəсем, дизайн 

һ.б.).

2 Əйдаман

«Нəрсə? Кайда?  Кайчан?» клубы НКК-да үзен сынап карарга телəүчелəр өчен. Авыр һəм катлаулы

сорауларны чишеп, уенга əзерлəнү.

1 Əйдаман

Кино яратучылар клубы* Фильм карарга яратучылар өчен:  киноленталар турында сөйлəшү, 

фикер алышу оештырылачак.

1 Əйдаман

IT-клуб Компьютер белəн кызыксынучыларга: кечкенə программалар һəм

алгоритмнар төзү.

1 Əйдаман

Гарəп һəм инглиз теллəре клубы Фильмнар, китаплар аша чит теллəрне өйрəнергə телəгəн балалар

өчен.

Тел белгече/ тəрҗемəче

булуга профильле белем

алган кеше

Психология клубы Эчке дөньясы белəн танышырга телəгəн балалар өчен. Эчке дөньяны

үстерүгə багышланган тренинглар үткəрелəчəк.

Психолог

Бию клубы Биергə яратучылар өчен. Көндəлек күнегүлəр оештырыла. 1 Əйдаман

Мода һəм стиль клубы Мода һəм стиль белəн кызыксынучылар өчен. 1 Əйдаман



Мəдəни-иҗади программа
Чараның исеме Тасвирлама

Сəлəт дөньясы белəн танышу Чара квест/презентация/очрашу форматында үткəрелəчəк. 
Катнашучылар Сəлəтнең низамəтлəре, проектлары, бурычлары
белəнн танышачак. Бу оешмага үзенең өлешен кертү мөмкинлелəрен
белəчəк.

Күлəгə театры Һəр төркем күлəгə ярдəмендə үз төркемнең тарихын сөйли.
Буктрейлерлар Һəр төркемгə бер татар əсəрнең өзеге бирелə һəм алар шул китапка 

трейлер төшерəлəр.
Topspeaker Топ спикер ике турдан тора. Беренче турда бөтен сəлкешлəр 

катнашалар, икенче турга финалистлар элəгəлəр. Сəлкешлəр бер 
минут эчендə бирелгəн теманы ачарга тиеш.

Стэм Сəлкешлəр төркемлəп əйдаман белəн ике дəрəҗəле стэмны 
эзерлилəр : Лирик һəм комик чыгыш

Ел шəхесе Сəмрух ел премиясендə кебек конкурс үткəрелə. Номинациялар: «Ел 
сəлкеше», «Ел шəхесе», «Ел төркеме». Конкурсның нəтиҗəлəре
соңгы концертында игълан ителə.



Спорт-сəламəтлəндерү
программасы

Чараның исеме Тасвирлама 

«Зур узышу»

(спорт чаралары комплексы)

Аерым көннəрдə уздырылачак 4 төрле бəйге:

- футбол,

- волейбол,

- пинг-понг,

- спорт-квест.

Программа балаларның сəламəтлеген яхштырту 

максаты, өстəмəсенə аларны үзəрала берлəштерү, 

күңелле ял вакыты оештыру һəм дус ярыш 

атмосферасын булдыру өчен  оештырыла

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
8:00-8:30 Йокыдан 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 чаралар

18:00-19:00 Кичке аш
19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү
20:00-22:30 Кичке чара
22:30-23:00 Шəмчеклəр
23:00 Йокларга яту



Без – социаль челтəрлəрдə

@selet.shahYES

https://vk.com/selet.shahYes




