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



Гомуми мәгълүмат

Алан исеме Сәләт «Тулпар»

Аланның төп юнәлеше Интеллектуаль-иҗади

Аланның үткәрелү 

вакыты

24.06-9.07.2020

Аланның үткәрелү урыны Башкортостан Республикасы, Туймаза районы, 

Төмәнәк авылы, «Бабай Утары» базасы

Катнашучылар яше 13-17 лет

Алан Җитәкчеләре (ФИО) Директор Галимов Динар Ильдар 

улы

Өлкән-әйдаман Чепеков Булат Ансар улы

Методист Сулейманов Венер Радик 

улы

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 10

Балалар саны 100



Сәләт-Тулпар

Алан 

концепциясе

Сменаның төп юнәлеше интеллектуаль-иҗади. Моннан чыгып, 

программада катнашучыларның интеллектуаль-иҗади потенциалын

бертигез дәрәҗәдә үстерүгә юнәлтерелгән дәресләр, остаханәләр һәм

чаралар кертелгән. Туймазы шәһәренең татар театры белән

хезмәттәшлекне истә тотып , башкорт халкының территориаль

үзенчәлекләрен, мәдәниятын һәм гореф-гадәтләрен өйрәнү максатыннан

остаханәләр кертелде.

Алан максаты Сменаның төп юнәлешләренә таянып, бертигез дәрәҗәдә сменада

катнашучыларның интеллектуаль һәм иҗади потенциалын үстерү. 

Аланның төп

бурычлары

1. Алан шартларында катнашучыларның интеллектуаль-иҗади

потенциалын үстерү

2. Татар теле мәдәниятенә кушылу

3. Балаларны төрле эшчәнлек аша социаль тормышка җәлеп итү (иҗади

һәм интеллектуаль эшчәнлек аша коллективта хезмәттәшлек һәм

бердәмлек мөнәсәбәтләрен формаллаштыру)

4. БР территориясендә Сәләт сменаларын популярлаштыру



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр
Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Актерлык осталыгы буенча

дәрес

Актерлык осталыгын һәм режиссурасын өйрәнүнең

төп максаты-уен теориясенең асылы белән танышу. 

Актерлык осталыгы эшчәнлекнең теләсә кайсы

өлкәсендә кулланыла, бигрәк тә «кеше – кеше» 

өлкәсендә эшләү өчен, шәхеснең иҗади

башлангычын формалаштыруга хезмәт итә

Гайсаров Айнур Хасан улы –

Туймазы дәүләт татар театры 

актеры, «TMZ-cosmos» арт-

проектының сәнгать җитәкчесе.

Сменада 8 

дәрес

Вокал дәресе Укучыларда вокал күнекмәләрен өйрәтү. 

Укучылар иҗади комфорт һәм ирекле башкару

шартларын тудыру

Сахабутдинова Светлана Раил

кызы – Туймазы шәһәренең

«Лорелея» вокаль-эстрада 

студиясында вокал буенча

педагог.

Сменада 8 

дәрес

Сценарий осталыгы Укучылар мелодрамадан һәм комедиядән алып

боевик һәм триллерга кадәр төрле жанрдагы һәм

форматтагы сценарийларны эшләвен

үзләштерәчәкләр, идеяләрне тәкъдир итү

күнекмәләренә, скрипт-докторинг нигезләренә

иячәкләр

Сулейманов Венер Радик улы –

БР атказанган артисты, 

профессиональ алып баручы. 

Педагогик юнәлешендә зур

тәҗрибәгә ия.

Сменада 8 

дәрес

Бию дәресе Укучылар хореография нигезләрен өйрәнәчәкләр, 

бу исә төрле бию төрләрен өйрәнү өчен яхшы база 

булып торачак.

Ашрафзянова Алсу Марат кызы

– профессиональ биюче, аның

күпсанлы коллективлар, шул

исәптән балалар белән дә эш

тәҗрибәсе бар.

Сменада 8 

дәрес

Татар теле Әдәби тел дәрәҗәсендә татар телен өйрәнү 

дәресләре. Балалар татар телендә шигырьләр һәм 

уемнар язарга өйрәнәчәкләр, татар халкының 

мәдәниятын , гореф-гадәтләрен өйрәнәчәкләр.

Нурисламова Зинфира Гаднан

кызы – югары квалификацион

категорияле татар теле һәм

әдәбият укытучысы, «Татар теле 

һәм әдәбият ел укытучысы-

2013».

Сменада 8 

дәрес



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Пешекчелек Сменада катнашучыларны төрле ризыклар

әзерләргә һәм база күнекмәләренә өйрәтү

Бурганова Эльвина Айрат социаль челтәрендә үз 

кулинар блогын әйдәп баручы.

Бәйләм Сменада катнашучыларны үз куллары белән

декор элементларын һәм бүтән эшләнмәләр

ясау буенча остаханә.

Хакимова Зульфира – «Бабай утары» музей-

этнография комплексы экскурсоводы, БР 

атказанган мәдәният хезмәткәре.

Эх, ты моя 6-струнная! Гитарада уен дәресләре Тарасов Тимур

Психология Үзеңне һәм үз-үзеңнең эчке потенциалны

белүгә юнәлдерелгән остаханә

Гильфанова Айгуль – Казан федераль

университеты студенты, XXI Халыкара фәнни-

гамәли конференциясында катнашкан: «Фәнни

форум: педагогика һәм психология», «безнең

киләчәк өчен», «тормыш рәвеше буларак

Психология» конкурсы  лауреаты

Тик-ток остаханәсе Контент механикасын өйрәнү, «Тик-Ток»ның

үсеш юлларын ачыклау

Халиков Ильяс – Казан Энергетика көллияте.

Фотограф һәм видеограф. Видеомонтаж белән

шөгыльләнә.



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Үз-үзеңне  IT юнәлешендә ничек 

табырга?

Дөнья дәрәҗәсендә IT базасын өйрәнү, IT 

өлкәсендә төрле продуктны эзләү һәм

уңышка бәя бирү

Гараев Адель 

Биючеләр өчен дәрес – тренаж. Мускулларны һәм физик чыдамлыкны

ныгытуга юнәлдерелгән остаханә

Ашрафзянова Алсу – Казан дәүләт мәдәният

институты студенты, «Исәнме, Россия» Халыкара

фестивале һәм «Теловидение» заманча

хореография һәм перформатив практикалар

Халыкара фестивале лауреаты.

Кинокараш Фильмнарны карау һәм фикер алышу,  

кинематография турында яңа мәгълүмат алу. 

ГУДКомедиан.

Халимова Адиля – Казан федераль университеты 

студенты, МХК буенча олимпиадада республика 

күләмендә җиңүчесе. Культурология, сәнгать

белеме һәм филология: хәзерге карашлар һәм

фәнни тикшеренүләр «XXII Халыкара фәнни-

гамәли конференция»сендә катнашучы

Лидерлык һәм командаларда

эшләү.

Без лидерлыкның башка төрен дә

тикшерәчәкбез, төркемнәрдә рольләренең

нәрсә икәнен һәм төркемнәрдә эшләүгә дә

өйрәнәчәкбез.

Муратов Равиль



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

ШТК ШТК классик уены – Сәламләү, разминка, СТЭМ/муз. бәйге

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

тәкъдим итү, иҗади фикерләүне үстерү, видео -төшерү, -монтаж аша белемнәр белән

куллану

Театр көне Көн дәвамында актерлык осталыгы буенча укытучы белән берлектә театр куелышын

әзерләү һәм күрсәтү

Абау, комментарий! Ютуб шоу үзгәртелгән кагыйдәләр белән шоу

Нәрсә? Кайда? Кайчан? КВИЗ уеныннан берничә этап белән ныгытылган ЧГК классик уены

Интуиция+100к1 «Интуиция» һәм «Логика кайда?» кебек уеннарны берләштергән «100 к 1» телевизион

уен форматында кичке чара

Тулпар кубогы Спорт уеннарына багышланган көн. Бу көнне алан кысаларында төрле спорт төрләре

буенча ярышлар уза

OpenMIC Сәхнәдә микрофон басып торачак, һәм смена катнашучылары ирекле форматта

чыгыш ясый ала

Dance-Battle/Rap-Battle Рэп-батл белән берләштерелгән бию-батлы. 3 турдан торган чара: 1 тур – төркем

белән бию , 2 тур – төркемнән 3 кеше бии, 3 тур - төркемнән 1 кеше бии. * Чарада

махсус тур бар.

Эконом-көн Көн дәвамында катнашучылар әйләнешкә кертелгән валютаны эшләп алалар. Көн

ахырында кыйммәтле (һәм бик үк түгел) призлар белән аукцион үткәрелә.

Сабан туе Башкортстан Республикасы халыклары гореф-гадәтләрен саклап, татар һәм башкорт

бәйрәме форматында үтә торган чара

Workshops Дәресләрдә һәм остаханәләрдә эшләнгән проектларны тәкъдим итү



Спорт-сәламәтләндерү
программасы

Чара исеме Тасвирлама

Зарядка Сменада катнашучыларның физик формаларын ныгытуга, 

җитезлекләрен үстерүгә юнәлдерелгән көндәлек тематик 

зарядка

Хәрәкәтле уеннар (Молекула, «НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МЯЧ!», 

Шаги, и т.д.)

Сәләт аланнарның танылган төрле хәрәкәтчән уеннар. Уеннар

смена катнашучыларын физик яктан әзерләүгә генә түгел,

аларның җитезлек һәм интеллект үсешенә дә юнәлдерелгән

чаралар

Спорт гимнастикасы Спорт гимнастикасы иртәнге зарядка форматында уза, бу

башка смена нәтиҗәләре буенча уңай нәтиҗә күрсәтте. Әлеге

чара йога, стрейчинг һәм башка гимнастика төрләрен үз эченә

ала.

Футбол Чара сайлап алынган көндә үткәрелә. Сменада катнашучылар

командаларга алтышар кешегә бүленәләр , шуннан соң ярыш

үткәрелә. Ярышлар барышында Халыкара уку-укыту Сәләт

форумында уйный торган җыелма командага уенчылар сайлап

алына.

Волейбол Чара сайлап алынган көндә үткәрелә. Сменада катнашучылар

командаларга алтышар бүленәләр шуннан соң ярыш үткәрелә. 

Ярышлар барышында Халыкара уку-укыту Сәләт форумында

уйный торган җыелма командага уенчылар сайлап алына.

Биючеләр өчен тренаж дәресе Чара биючеләр өчен остаханә кысаларында үткәрелә. 

Мускулларны һәм физик чыдамлыкны ныгытуга юнәлдерелгән

остаханә



Көн тәртибе
7:30-8:00 Йокыдан тору

8:00-8:45 Зарядка

8:45-9:00 Бүлмәләрне тәртипкә китерү

9:00-9:30 Иртәнге аш

9:30-10:00 Туры таяк

10:00-11:20 Дәресләр

11:20-11:30 Тәнәфес

11:30-12:50 Дәресләр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-16:00 Остаханәләр

16:00-16:30 Полдник

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

18:30-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага эзерләнү

20:00-22:00 Кичке чара

22:15-23:00 Шәмчек/Дискәтүк

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 язуы белән иҗади холык әһәмиятен башкаручы,  

һәрбер баланың риваяттә үз исемен калдыру мөмкинлеклеген тудыручы яңа

мохит.


