


Алан исеме Сәләт Тел

Төп юнәлеш Телләр, филология

Үткәрелү вакыты 1-18 июнь

Үткәрелү урыны Яр Чаллы шәһәре, «Саулык» балалар сәламәтләндерү үзәге

Катнашучылар яше 10-17 яшь

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Насибуллин Таһир Азат улы

Өлкән әйдаман Борһанова Айгөл Айрат кызы

методист Шәвәлиева Гүзәл Әлфис кызы

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 18

Катнашучылар саны 220

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Телләрне тирәнтен өйрәнү, катнашучыларда иҗатка карата 

кызыксындыру уяту, аларның рухи үсеше һәм сәламәтләндерү –

сменаның төп идеясе. Смена вакытында балаларның сәләтләрен 

үстерергә, фәнгә, иҗатка карата кызыксыну уятырга, һәм шәхес 

буларак формалашырга ярдәм итә торган мохит тудырыла. 

Алан максаты Шәхеснең бар яктан да тигез үсешенә мохит булдыру, ял һәм 

сәламәтләндерү өчен шартлар тудыру, сәләтле балаларга телләрне 

тирәнтен өйрәнер өчен мөмкинлекләр булдыру. 

Аланның төп бурычлары Чит телләрне өйрәнү өчен һәм дәресләрдә алган белемнәрне гамәлдә 

куллану өчен шартлар тудыру.

Катнашучыларның иҗади сәләтләрен үстерү.

Физик сәламәтлекне ныгыту өчен шартлар тудыру.

«Сәләт Тел»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Формат Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Speaking Club

Татар теле Татар телен белмәгән катнашучыларга, татар телен 

өйрәнү өчен шартлар тудырылачак. Дәресләр көндәлек 

аралашуда еш кулланыла торган темаларга корылган 

булачак, шул темаларга кагылышлы сүз байлыгын 

арттыру өчен, гади аңлаешлы җөмләләр төзи алу өчен 

һәм татар телендә фикерли алыр өчен төрле 

информацион чаралар, дидактик материаллар 

кулланылачак. 

Ринат Камаев – татар теле һәм

әдәбияты буенча халыкара

олимпиадасы җиңүчесе, татар теле 

һәм әдәбияты буенча

Республикакүләм олимпиадалар

призеры.

Инсаф Галиәхмәтов – Шаян ТВ 

каналында алып баручы, 

журналист, татар әдәбияты буенча

олимпиадаларында катнашучы.

Ибраһимова Алсу – киләчәктә

тарих һәм җәмгыять белемен

биллингвиаль мөхиттә укытучы

12 сәг.

Инглиз теле Инглиз телен белгән, әмма ирекле аралашу-аңлашуда 

кыенлыклары булган катнашучылар өчен. Көндәлек 

тормышта кулланылган, иҗтимагый, мәдәни, күңел ачу 

өлкәләренә кагылган темаларга төрле форматта (сорау-

җавап, диалог, stand up, дебатлар һ.б) фикер алышу, 

аралашу.

Чит илдән килгән филология 

бүлегендә белем алган студентлар
12 сәг.

1 блок



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Француз теле Әлеге дәресләр исемлектә бирелгән чит телләрне өйрәнергә 

теләгән катнашучылар өчен. Катнашучыларга телләрне 

үзләренең теләгенә карап сайлап алырга мөмкинлек бирелә. 

Дәресләрдә катнашучылар гади җөмләләр төзергә, сорауларга 

җавап бирергә өйрәнәчәкләр, шулай ук лексика, грамматика 

һәм чит тел сөйләмен тыңлау һәм аңлау осталыкларын 

үстерәчәкләр.  Әлеге курс ахырына, катнашучылар А1 

дәрәҗәсен (ягъни база белемнәр) үзләштереп, дәресләрдә алган 

белемнәрен тикшерер өчен тест язачак. 

Гөлназ Харисова – киләчәктә француз

һәм инглиз телләрендә тәрҗемәче, 

француз телендә укулар бәйгесендә 

катнашучы

12 сәг.

Испан теле Айгөл Закирова - киләчәктә инглиз һәм 

испан телләре укытучысы, КФУ Испан

үзәге үткәргән “Испан атналыгында” 

катнашучы

12 сәг.

Кытай теле Миләүшә Хаҗиева – кытай теле 

укытуысы, Хэйлунцзян 

университетында (Кытай) белем алган. 

12 сәг.

Алман теле 12 сәг.

Төрек теле Гүзәл Юнысова – Халыкара 

мөнәсәбәтләр институтының  курс 

студенты. 

12 сәг.

Инглиз теле Катнашучылар инглиз телен белү дәрәҗәсе буенча 3 төркемгә 

бүленәчәк (башлангыч-А1, А2, В1-В2).  Инглиз теле дәресләре  

мәктәптә алынган белемнәрне тагын да системалаштырырга, 

сөйләм телен үстерергә һәм инглиз телендә сөйләшүдән курку 

хисеннән арындыруга корылган. 

Чит илдән килгән филология бүлегендә

белем алган студентлар

12 сәг.

2 блок



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Ил белеме. Франция Чит телләрне ил белеменнән башка 

өйрәнү мөмкин түгел. Ил белеме 

дәресләре катнашучыларны 

өйрәнгән телнең ил тарихы, тел 

тарихы, мәдәнияты, халыкның көн-

күреше, географиясе һ.б. белән 

таныштырачак. Шулай ук смена 

азагына катнашучылар дәресләрдә 

алган белемнәрне йомгаклау өчен, 

Тел Экспо 2020 чарасында 

үзләренең илләрен тәкъдим 

итәчәкләр. 

Гөлназ Харисова – киләчәктә француз һәм инглиз 

телләрендә тәрҗемәче, француз телендә укулар 

бәйгесендә катнашучы

12 сәг.

Ил белеме. Испания Айгөл Закирова - киләчәктә инглиз һәм испан 

телләре укытучысы, КФУ Испан үзәге үткәргән 

“Испан атналыгында” катнашучы

12 сәг.

Ил белеме. Кытай Миләүшә Хаҗиева – кытай теле укытуысы, 

Хэйлунцзян университетында (Кытай) белем алган. 

12 сәг.

Ил белеме. Алмания 12 сәг.

Ил белеме. Төркия Гүзәл Юнысова – Халыкара мөнәсәбәтләр 

институтының  курс студенты. 

12 сәг.

Ил белеме. Бөек Британия, 

Америка Кушма Штатлары

Чит илдән килгән филология бүлегендә белем алган

студентлар

12 сәг.

2 блок



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Каллиграфия Остаханә каллиграфия һәм леттеринг нигезләрен үзләштерүгә юнәлгән. 

Әлеге остаханәдә катнашучылар төрле язма стильләре белән 

танышачаклар, матур язу техникасын өйрәнчәкләр.

Тәрҗемә нигезләре Әлеге остаханәдә катнашучылар тәрҗемә нигезләре белән танышачаклар.

Остаханә теоретик һәм гамәли өлешләрдән торачак. Катнашучылар язма 

һәм телдән тәрҗемә төрләрен өйрәнәчәкләр.

Гөлназ Харисова – киләчәктә 

француз һәм инглиз телләрендә 

тәрҗемәче, француз телендә укулар 

бәйгесендә катнашучы

Вокал Матур җырлау нигезләре белән танышу, тавышны дөрес кую, сулышны 

дөрес алу техникаларын өйрәнү. 

Эльвира Шамгуллина – җырлар 

авторы, “Созвездие-Йолдызлык”, 

“Дулкыннар”, “Җырлаоке” 

бәйгеләренең җиңүчесе

Хенд-мейд Чигү, бәйләү һәм үрү нигезләре белән танышу. Ретина Зарафутдинова

Ораторлык осталыгы Ораторлык осталыгы нигезләре белән танышу, сөйләмне матур, 

яңгырашлы итәр өчен күнегүләр ясау, сәхнәдән курку хисеннән арыну

Басма СМИ Газета, журналларда бастырып чыгарыр өчен текстлар язу, материаллар 

әзерләү ысуллары белән танышу, копирайтинг - социаль челтәрләр өчен 

язмалар әзерләү – нигезләрен өйрәнү

Айдар Шәйхин – «Гыйлем» фән һәм 

мәгърифәт үзәге җитәкчесе



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Ни өчен сәяхәт итәргә 

кирәк һәм сәяхәт кешенең 

үсешенә ничек тәэсир 

итә?

Айнур Әхмәтов – «ЕвроТрип» Ауропага төрле 

сәяхәтләр оештыручы (15 илдә булган), кызлар 

өчен вокал мәктәбенә нигез салучы, оратор, «Soft 

Skills осталыгы» курсларын алып баручы

Очрашуда спикер сәяхәтләр вакытында җыелган 

тәҗрибәсе белән уртаклашачак һәм сәяхәтләрнең 

кешенең аңына, фикерләвенә йогынтысы турында 

сөйләячәк.  

Инглиз теле – сәяхәтләр 

теле

Азат Кашапов – блогер-сәяхәтче, Global Vision 

агентлыгына нигез салучы

Спикер «Сәяхәт итәр өчен инглиз телен белү кирәкме? 

Аны ни дәрәҗәдә белү кирәк? Инглиз телен белү нинди 

мөмкинлекләргә ишекләрне ача?» дигән сорауларга 

җаваплар бирәчәк.

Халыкара имтиханнарын 

ничек җиңел бирергә?

Алинә Садриева – дөньядагы югары уку йортлары 

буенча сәяхәтче

Чит ил югары уку йортларына укырга керү өчен нинди 

имтиханнар бирергә кирәк, чит ил йортларына бушка 

укырга керү мөмкинлекләре белән уртаклашачак. 

Дөнья әдәбиятын татар 

теленә тәрҗемә итү

тәҗрибәсе

Айдар Шәйхин – «Гарри Поттер» китапларын

татар теленә тәрҗемә итүче, «Гыйлем» фән һәм 

мәгърифәт үзәге җитәкчесе, Бөтендөнья татар 

яшьләре форумы Советы әгъзәсе

Спикер дөнья әдәбиятын татар теленә тәрҗемә итү 

тәҗрибәсе белән уртаклашачак, «Гарри Поттер» 

китаплары авторы Джоан Роулинг белән аралашу 

нәтиҗәсе турында сөйләячәк.

Татар теленең киләчәге –

татар яшьләре кулында

Ленария Мөслимова – Бөтендөнья татар яшьләре

форумы рәисе

Спикер төрле татар проектлары белән таныштырачак, 

татар телен үстерүдә һәм популярлаштыруда яшьләр 

нинди өлеш кертүе турында сөйлиячәк.

Татар блоггингы 

тәҗрибәсе

Илназ Габидуллин – татар блогеры @Kizik_Mizik Спикер блогерлык серләрен ачачак, үзенең тәҗрибәсе

белән уртаклашачак.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Tel Fashion Night Төркемнәр жирәбә салу ярдәмендә төрле илләрне сайлап алачак һәм, шул илнең 

киенү гадәтләренә хас булган киемнәр әзерләп, мода күрсәтәчәкләр. 

Tel Kitchen Төркемнәр жирәбә салу ярдәмендә төрле илләрне сайлап алачак һәм 

телепрограмма форматында кичке чарада шул илгә хас булган аш-суны әзерләп, 

калганнарга тәкъдим итәчәкләр.

Квест Әлеге квестның биремнәре төрле илләргә һәм телләргә багышланган булачак. 

Төркемнәр биремнәрне үтәп, һәр станциядә ачкычлар җыеп, шул ачкычлар 

ярдәмендә иң соңгы авыр биремне үтеп чыгарга тиеш булалалар. 

Spell Battle Өч телдә үткәрелә торган орфографик бәйге. Катнашучыларның төп бурычы 

жюри әгъзалары әйткән авыр язылышлы сүзне дөрес итеп хәрефләп әйтү. 

Tel Expo 2020 Әлеге чара күргәзмә-ярминкә форматында үтәчәк. Һәр илнең үзенең 

мәйданчыгы булачак, алар анда үзенең мәдәниятын, аш-су, киенү, көнкүреш 

үзенчәлекләрен тәкъдим итәчәкләр.



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Иртәнге күнегүләр Төрле илләр тематикасына кагылган иртәнге күнекмәләр

Футбол буенча дөнья чемпионаты Төркемнәр җирәбә салу ярдәмендә төрле илләрне тәкъдим 

итәләр, үз формаларын әзерлиләр, җанатарлар шул телдә 

җан аталар. 

Волейбол ярышы Төркемнәр үзара волейбол уенында көч сынаша

Баскетбол ярышы Төркемнәр үзара баскетбол уенында көч сынаша

«Большие гонки» эстафетасы Эстафета квест форматында үткәрелә, катнашучыларга 

төркем белән бергә төрле биремнәрне башкарып чыгарга, 

каршылыкларны җиңеп чыгарга кирәк булачак.



Көн тәртибе

8:00-8:30 Хәерле иртә, Сәләт Тел!

8:30-9:00 Иртәнге күнегүләр 

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-11:00 Speaking Club

11:00-12:00 Тел белеме

12.00-13:00 Ил белеме 

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-16:00 Остаханәләр / Очрашулар

16:00-18:00 Спорт чаралары / Төркем вакыты

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерлек

20:00-22:00 Кичке чара

22:00-23:00 Шәмчекләр

23.00 Тәмле төшләр, Сәләт Тел!



Без социаль челтәрләрдә

selet.tel20 https://vk.com/selet.tel20


