
"Сəлəт-Самара - 2019"

27-нче июнь – 9-нче июль 2019 ел
«Россия» БСҮ , Самара өлкəсе



Алан исеме Сəлəт-Самара 2019

Төп юнəлеш Интеллектуаль-иҗади

Үткəрелү вакыты 27.06.2019 - 9.07.2019

Үткəрелү урыны «Россия» БСҮ, Самара өлкəсе

Катнашучыларның яше 7-11-нче сыйныф

Алан җитəкчелəре Башҗитəк Булат Вəлиуллин

Өлкəн əйдаман Адель Хəертдинов

Методист Айназ Фəхертдинов

Катнашучылар турында мəгълүмат

Əйдаманнар саны 10

Катнашучылар саны 85

Гомуми мəгълүмат



Аланның концепциясе Рəсəй, Самара шəһəре һəм өлкəсенең сəлəтле балаларын
Сəлəт мохитенə, татар телен саклауга, татар миллəтенең һəм 
бүтəн халыкларның тарихын, мəдəниятын үзлəштерүгə 
җəлеп итү. Программа 2017-нче елдан бирле «Яктылык» 
мəктəбенең администрациясе ярдəме белəн интеллектуаль-
иҗади юнəлешендə тормышка ашырыла.

Аланның максаты Балаларны иҗат дөньясы белəн якынайту, аларның
интеллектуаль һəм рухи үсешенə этəргеч бирү, спорт 
чаралары аша сəламəтлəндерү.

Аланның төп бурычлары Интеллектуаль яктан тулыландылыган мохит оештыру һəм 
шул мохиттə балаларның фəнгə, мəгърифəткə, иҗатка һəм 
шəхси үсешкə омтылышларына дөрес юнəлеш бирү.
Яшьлəрнең белемгə һəм иҗатка мотивациясен үстерү, 
аларны мəгърифəткə карата булган ихтыяҗларын 
канəгатьлəндерү.
Балаларга тулы һəм кызыклы ял оештыру.

"Сəлəт-Самара – 2019"



Фəнни-белем бирү программасы 

Дəреслəр
Исеме Тасвирлама Укытучы Күлəме

(сəгать)
Астрономия Астрономия фəне буенча төп (нигез) белемнəр

алу, Самара шəһəренең космик эшчəнлегенең
тарихын өйрəнү.

«Яктылык» мəктəбе 
укытучысы, астрономия 
фəне укытучысы

6

Татар теле Татар теленнəн яңа белемнəр туплау, аралашу
дəрəҗəсен үстерү.

Фəридə Хəйбуллина, 
КФУның талибəсе, 
татар теле һəм əдəбияты 
укытучына укый.

6

Инглиз теле Инглиз телен уен форматында өйрəнү. Сабир Галимуллин, 
«One mind» чит теллəр
мəктəбе җитəкчесе

6

Сəнгать Сəнгатьнең тарихы, рəсем ясау алымнары 
белəн танышу һəм гамəлдə куллану

Юзилə Əсламова, 
КГАСУ талибəсе, 
проектлар төзүчегə 
укый

6

Тарих Рəсəй тарихын өйрəнү, шулай ук, Билəр
тарихын өйрəнүгə аерым игътибар бирү.

«Яктылык» мəктəбе
укытучысы, тарих
белеме укытучысы

6



Фəнни-белем бирү программасы

Остаханəлəр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Актерлык осталыгы Балаларда актерлык осталыкларын ачу, сəхнəдə үз-үзеңне 
тотырга өйрəтү.

Энҗе Шакирова, КАЗГИК 
талибəсе

Вокал Балаларга профессиональ вокал турында яңа белемнəр 
бирү, аларда вокалга сəлəтлəрен ачу.

Дилəрə Исмəгыйлова, 
КГАСУ талибəсе

Журналистика Журналистика  турында балаларның беренчел белемнəр 
алуы.

Салават Кадыров, КФУ 
талибы

Hand-made Балаларда кул эшлəренə мəхəббəт уяту. Юзилə Əслəмова, КГАСУ 
талибəсе, проектлар төзүчегə
укый

Блоггинг Видеомонтажның төрле ысулларын өйрəнү. Гүзəл Мөхəмəтнабиева, 
КНИТУ-КХТИ талибəсе, 
КНИТУ-КХТИ медиа үзəге
җитəкчесе



Фəнни-белем бирү программасы

Очрашулар
Исем Укытучы Тасвирлама

Photoshop:
телеграмдагы

стикерлар, төрле

корылмалар проектын

төзү

Əскəр Əхмəдуллин – КГАСУ талибы, 2-
нче курс.

Photoshop программасында эшлəү
нигезлəре турында сөйлəү.

ВикиМəктəп Тимерхан Шəйхетдинов – ВикиМəктəп
проекты җитəкчесе.

ВикиМəктəп һəм ВикиСəфəр 
проектларының төп максатлары һəм 

аларның мөһимлеге турында сөйлəү.

Инглиз теле – дөньяга
тəрəзə

Сабир Галимуллин, «One mind» теллəр 
мəктəбе җитəкчесе

Хəзерге вакытта инглиз теленең 
əһəмияте турында хикəялəү.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

«Сəлəт дөньясы белəн танышу»
традицион квесты

Берничə тематик станция һəм аларның һəрберсе «Сəлəт» белəн 
бəйлəнгəн. Шуларны үтеп, сəлкешлəр «Син ничə процентка cəлкеш?»
дигəн интерактив тест үтəлəр.

«Каршы ал безне, Самара» төркемнəрне
тəкъдир итү кичəсе

«Сəлəт» форумындагы «Сөрəн-Баттл» форматында уза. Һəр төркем
башка төркемгə əйдəгечлəр əзерли, ахырдан бүлəклəр тапшырыла. Иң 
ахырдан кечкенə тəкъдир итү үткəрə.

«ЧГК» интеллектуаль турниры Традицион спорт ЧГК форматы. Командада 6 катнашучы, ЧГК туры 
нəтиҗəсе буенча 2 команда "Брейн-Ринг" этабына чыга, шулар 
арасыннан җиңүче билгелəнə.

«Шаяннар һəм тапкырлар мəҗлесе» 
мəзəк ярышы

Ике бəйге: традицион «Сəламлəү» һəм «Импровизация»
тапшыруыннан  биремнəр. Казыйлар һəр бəйге өчен тавыш бирə. Иң 
күп балл җыйган команда җиңүче исеменə лаек була.

«Самара кичлəре» интеллектуаль
викторинасы

Командада 6 кеше. Уен берничə этапта уза. Этаплар: «Крокодил»,
«Музыкаль этап», «Переперевод», «Эмодзи буенча фильмны бел» һ.б.



Мəдəни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Фəн-баттл Һəрбер төркем үзенə бер билгеле фəн буенча закон яисə теория 

сайлый һəм уен/проект формасында килеп чыккан нəтиҗəне 

тасвирлый.

Видеоконкурс «Əскəрия» Һəрбер төркем аерым тематикага мини-фильм төшерə. Казыйлар ул 

фильмнарга бəя бирə, һəм төрле номинациялəрдə җиңүчене билгели. 

Spell-Battle Уенның төп максаты – очраклы рəвештə килеп чыккан сүздə ничə һəм 

нинди хəрефлəр булуын оппоненттан тизрəк əйтү.

«Рэп-дэнс баттл» бию конкурсы Һəр төркем күмəк бию, парлы бию, соло-бию əзерли. Һəр төркемнəн 2 

катнашучы мəҗбүри, калганнарның  катнашуы ирекле.

«Рəхмəт сиңа, Сəлəтем» күмəк шəмчеге Барлык балалар да актлар залында күмəк шəмчеккə җыела, һəрбер 

əйдаман аерым темага чыгыш ясый. Бөтен чара гитарада башкарыла

торган җырлар белəн агылып бара.



Спорт-сəламəтлəндерү 
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Зарядкалар
Балаларның рухын «уяту», аларда яңа көнгə уңай
караш тудыру.

«Без бергə, без көчле» интеллектуаль-спорт
эстафетасы

Спортка якын булган балаларны билгелəү, форум 
алдыннан эмоциональ ял итү. Бу эстафетада 
балалар станциялəр буенча йөрилəр, анда 
үзлəренең акыл һəм физик сəлəтлəрен 
күрсəтəчəклəр.

«Самара Лигасы» футбол турниры
«Самара» җыелма командасының составын 
билгелəү.

.



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 программасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага əзерлəнү

20:00-22:00 Кичке чара

22:00-22:30 Шəмчеклəр

23:00 Йокыга яту



Без – социаль челтəрлəрдə

.

https://vk.com/selet.samara

https://www.instagram.com/selet.samara/

t.me/seletsamara_official



Дустым, без сине көтəбез!


