
«Сәләт-Шәхес 2020»



Аланның исеме «Сәләт – Шәхес»

Төп юнәлеше Шәхес үсеше

Үткәрелү вакыты 7 – 24-нче август

Үткәрелү урыны «Йолдызлы» БСҮ (Лаеш районы, п.Троицкий)

Катнашучыларның яше 10-18 яшь

Алан җитәкчелеләре 

Директор Садриева Рәзилә Ришат кызы

Өлкән әйдаман Малыйкин Тимур Андрей улы

Методист Валиева Гүзәл Галим кызы

КАТНАШУЧЫЛАР ТУРЫНДА МƏГЪЛҮМАТ

Əйдаманнар саны 18

Балалар саны 220

Гомуми мәгълүмат



Аланның

концепциясе

Аланның төп идеясы – баланы иҗатка, интеллектуаль үсешкә, спорт чаралары аша

сәламәтләндерүгә якынайту. Монда яшьләрнең фәнгә, иҗатка һәм рухи үсешкә

карата теләкләре, омтылышлары барлыкка килә. Смена шәхеснең төрле яктан

үсүенә, лидерлык сыйфатларына, ШТК дөньясына кереп китүгә юнәлгән. Һәрбер

чара баланың үзенчәлекләрен табып үстерүгә, ныгытуга юнәлгән.

Максаты Сәлкешнең шәхесен төрле яктан үстерү.

Бурычлары

Уен эшчәнлеге аша социаль тормышның төрле тәҗрибәләре белән таныштыру.

Иҗади эшчәнлек аша баланың креативлыгын, әйләнә-тирә дөньяны танып белүгә

омтылышын үстерү.

Баланың кызыксынуларын һәм сәләтен күз алдында тотып, үзен төрле өлкәләрдә

сынап карау мөмкинлеген бирү.

Сәләт-Шәхес



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр (блок «ШТК»)

Исеме Тасвирлама Укытучы
Саны 

(сәгать)

Авторлык (ШТК)
Мәзәкләр язырга һәм чыгыш сценарияләрен

рәсмиләштерергә өйрәнү.

Зайнуллин Ильяс-КВН 

КНИТУ лигасының Вице-

чемпионы, «Сәләт-Азнакай» 

КВН мәктәбенең укытучысы.

10 дәрес

Актерлык осталыгы

(ШТК)

Актерлык осталыгын үзләштерү. Үз-үзеңне

сәхнәдә ничек дөрес тотарга, ирекле хис

итәргә, ышанычны арттырырга өйрәнү.

Ахметшин Ислам -

«Тольятти» лигасының Вице-

чемпионы, КВН КНИТУ 

лигасының Вице-чемпионы, 

«Лето в стиле КВН» 

мәктәбенең оештыручысы.

10 дәрес

Сәхнә сөйләме (ШТК)

Артикуляцион гимнастика, дикцион

җитешсезлекләрне бетерү һәм дөрес дикция

тренингы, сулыш күнегүләре, сөйләм тавышын

кую, тизәйткечләр өстендә эшләү, тавыш кую.

Абдуллина Резеда–КФУ 

ИУЭФ 4 курс студенты, 

Фаизов Эмиль - КВН КНИТУ 

лигасының Вице-чемпионы,

Фасхутдинов Самат – ЦЛП

катнашучысы

10 дәрес

ШТК нигезләре

Оештыру күнекмәләрен үстерү, чыгышның

тулы картинасын күрү (администраторлык эше,

звукорежиссура, режиссура, реквизиторлык

һ.б.).

Гарифьянов Рустем - КВН 

КНИТУ лигасының Вице-

чемпионы, «Сәләт-Азнакай» 

КВН мәктәбенең укытучысы

10 дәрес



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр (блок «Шәхси үсеш»)

Исеме Тасвирлама Укытучы
Саны 

(сәгать)

Татар теле
Кызыклы форматта татар теле нигезләрен

өйрәнү.

Сибгатуллин Ильнар – ЕИ 

КФУ, лингвист
26 дәрес

Театр сәнгате
Сәхнәдә иркен хис итү, сөйләм һәм тән

кысымнарын төшерү, сәхнә сүзен өйрәнү.

Хафизова Гүзәл – театр 

сәнгате укытуда 5 еллык

тәҗрибәгә ия

26 дәрес

Мультстудия

Стоп-моушн техникасын кулланып

мультфильмнар төшерү.

Латифуллина Фәйрузә,

Валиева Гүзәл – «Дизайн» 

КФУ факультетының

студентлары

26 дәрес

Вики дөньясы

Мәкаләләр язарга өйрәнү, дөньяда иң зур

мультилингваль онлайн-энциклопедиянең

авторлары булу.

Шайхутдинов Тимерхан –

Сәләт Вики мәктебенең 

җитәкчесе, 2017 — 2019

26 дәрес

Бөек шәхесләр тарихы

Балаларга бөек шәхесләрнең барлыкка килү

серләре, аларның биографиясеннән кызыклы

фактлар ачу.

Ильсаф Бикбаев –КНИТУ-

КХТИ 1 курс студенты
26 дәрес



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр (блок «Шәхси үсеш»)

Исеме Тасвирлама Укытучы
Саны 

(сәгать)

Рәсем ясау
Сынлы сәнгать нигезләре: рәсем сәнгате,

графика, скульптура белән танышу.

Тинбакова Рәйлә, 

Латифуллина Фәйрузә -

«Дизайн» КФУ 

факультетының студентлары

26 дәрес

Яшь журналист курслары
Чын киножурналист эшенең кызыклы

фактларын тәкъдим итү.

Галияхметов Инсаф – алып

баручы, блогер, «Шаян ТВ» 

каналының журналисты.

26 дәрес

Оригиналь математика Гади һәм гадәти булмаган вазифаларны

креатив ысуллар белән чишү.

Трофимова Виктория – КГЭУ 

ИЦТЭ «Прикладная 

математика» студенты

26 дәрес

Командообразование

Уен барышында команда эшенең төп

фишкаларына, бер-берсен тыңларга һәм

аңларга өйрәнү.

Насибуллина Элина -

М.И.Махмутов исемендәге

«Фәнсар» мәктәбенең

җитәкчесе, ВШ ИТИС КФУ 

укытучысы, «Сәләт Форум» 

уку-укыту програмасының

җитәкчесе.

4 дәрес



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр (блок «Шәхси үсеш, психология»)

Исеме Тасвирлама Укытучы

Этикет «Яхшы манералар» нигезләренә өйрәнү. Трофимова Виктория - әйдаман

Соционика

Балалар һәр кешенең мәгълүматны ничек

кабул итүен һәм башка кешегә

тапшыруын аңлый һәм аңлата алачаклар.

Набиуллина Алина - әйдаман

Арт-разгрузка

Остаханәдә балалар үзләрен яхшырак

аңларга ярдәм итә торган ике бирем

ясыйлар.

Набиуллина Алина - әйдаман

Бию  терапиясе Бию терапия ярдәмендә балалар үзләренең

тәнен тоялар, чикләмәләрне салдыралар.

Хафизова Гүзәл - «Almaz dance fest» 

катнашучысы

«Креативлыкка өйрәнәбез!»

Креативлык-21 гасырда шәхеснең иң

мөһим күнекмәсе, проблемаларны

орининаль хәл итәргә өйрәнү.

Тинбакова Рәйлә, Валиева Гүзәл – КФУ, 

«Дизайн» студентлары



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр (блок «Осталык, сынлы сәнгать») 

Исеме Тасвирлама Укытучы

«Уңган куллар»
Балага иҗади һәм гамәли күнекмәләр

биреләчәк.
Салахов Шамиль – әйдаман

Молекулярная кухня
Балалар туңдырманы гадәти булмаган ысул

белән ясарга өйрәнәчәкләр.
Моратшина Ләйлә– әйдаман

Фотозона ясау
Балалар фантазия һәм импровизация,

пөхтәлек һәм креативлык якларын ачачаклар.

Арсланов Руслан – әйдаман

Салахов Шамиль – әйдаман

Дизайн трендлары 2020 елда бөтен дөнья дизайнерлары тотачак

трендлар тәкъдим ителәчәк.
Тинбакова Рәйлә – әйдаман

Фотомастерлык
Фотокомпозицияләр, яктылык һәм төсләр,

объектив камералар өйрәнеләчәк.

Сафин Камиль - әйдаман

Тинбакова Рәйлә - әйдаман



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр (блок «Сәхнә сәнгате»)

Исеме Тасвирлама Укытучы

TOP-speaker

Остаханә сөйләм белән эшләүнең теоретик

һәм практик күнекмәләрен бирәчәк,

катнашучылар үзләрен сәхнәдә тотарга

һәм үз фикерләрен аудиториягә

җиткерергә өйрәнәчәк.

Самигуллин Рәзил– әйдаман

Безнең фикер (дебатлар)

Балалар үз фикерләрен дөрес җиткерергә,

үз позицияңе якларга, күзаллауларны

киңәйтергә өйрәнәчәкләр.

Арсланов Руслан – әйдаман

Standup стилендә ничек

чыгыш ясарга?

Остаханә сөйләм белән эшләүнең теоретик

һәм практик күнекмәләрен бирәчәк,

катнашучылар үзләрен сәхнәдә тотарга

һәм үз фикерләрен аудиториягә

җиткерергә өйрәнәчәк.

Самигуллин Рәзил – әйдаман

Сәхнә гримы нигезләре

Эчке һәм тышкы дөнья арасында кирәкле

альянска ирешү чарасы буларак, гримлау

күнекмәләрен үзләштерү.

Хафизова Гүзәл – балалар театр студиясендә

театр осталыгы укытучысы

Гитарада уйнау нигезләре

Гитарада уйнау күнекмәләрен

формалаштыру. Музыкаль әсәрләрдә уен

алымнарын һәм күнекмәләрен үзләштерү

һәм куллану.

Трофимова Виктория – әйдаман

Арсланов Руслан – әйдаман



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер Тасвирлама

«Создавая города»

Нуруллин Айдар Фаридович - 2013 елдан 2018

елга кадәр – «Яшь галимнәр һәм аспирантлар»

МОД рәисе, Яр Чаллы шәһәре баш архитекторы

ярдәмчесе. Күп кенә грант программалары

катнашучысы һәм җиңүчесе. Рәссам-

проектлаучы (Дизайнер)

Шәһәр тирәлеген проектлау, зур һәм кече 

формадагы архитектура өлкәсендә эшләү

серләре белән таныштырачак.

«Мы начинаем КВН!»
КВН югары лигасы – «Татнефть җыелма

командасы» 

КВН югары лигасы – «Татнефть җыелма

командасы» уенчылары, зур сәхнәдә эшләү

серләре һәм уңыш тарихы белән таныштыру.

«Зур проектлар булдыру»
Мутугуллина Гульфия Рифатовна - Татарстан 

Республикасы Яшьләр хөкүмәте рәисенең

мәдәният мәсьәләләре буенча киңәшчесе

Балалар бик күп социаль проектлар оештыручы

һәм җитәкчесе белән танышачаклар, үз

проектларын ничек булдырырга кирәклеген

беләчәкләр.



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер Тасвирлама

«Театр на ладони» Г. Камал исемендәге актерлар
Актер һөнәренең серләре турында

сөйләячәкләр.

«Чирек эчендә ничек

отличник булырга?»

Насибуллин Тагир – Халыкара уку-укыту

«Сәләт Биләр Форумы»  форумнарының Арт-

директоры, төрек теле укытучысы, тәрҗемәче, 

халык алдында чыгыш ясау остасы.

Үзенең биографиясеннән кызыклы фактлар

турында сөйләячәк.

«Ничек өлгерергә?»
Муслюмова Ленария Радиковна -Бөтендөнья

татар яшьләре форумы рәисе

Үз тормышыннан кызыклы тарихлар белән

уртаклашачак, үз һөнәренең үзенчәлекләре

турында сөйләячәк.

Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

«Сәләт дөньясы»

Бу чара квест форматында үтәчәк. Катнашучылар Сәләт дөньсы, аның

максатлары, принциплары, проектлары,төрле чаралары белән таныша һәм һәр

балага ачык булган мөмкинлекләрне күзәтә ала.

Төркемнәр презентациясе һәм Стэм Əйдаманнар һәм сәлкешләр белән танышу.

ШТК
Традицион булган «Сәламләү», «Видео-конкурс», «Күренекле шәхес белән

СТЭМ» уеннары үтәчәк.

Интеллектуаль уеннар Биредәге уеннар балалардан төрле темаларга булган сорауларга җавап

кайтаруын таләп итә.

Dance-battle Һәрбер төркем үз биюләрен әзерли.

Open-Mic Балаларның һәм әйдәманнарның телдән ярышы: шигырь сөйләү, стенд-ап, җыр.

Күмәк шәмчек
Барлык балалар да актлар залында җыела. Биредә һәр әйдаман билгеле бер

темага сөйли. Чара гитарага кушылып җырлау белән дәвам итә.

Серпантин

Алынган бер әсәр төркемнәр саны буенча аерым өлешләргә бүленә. Һәр бер

төркемгә әсәрнең кисәге бирелә + башкару жанры. Димәк, без бердәм сюжет

линиясын күзәтәбез, ләкин төрле башкаруда.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Тик-ток
Əйдаманнар төрле музыкаль видео-өзекләр төшерәләр. Балаларга видеоны бер

тапкыр карап кабатларга кирәк. 

«Шәхес кичләре» Төркемнәр төрле шигырьләр һәм җырларның дәвамын белергә тиеш.

Top-speaker Сайлау өчен берничә тема бирелә. 1 минут эчендә бер теманы ачарга кирәк.

«Дәвам ит»

Төркемнәр үз интуицияләре, уртак карар кабул итү юлы белән әйдаманнар

тормышының «Что было дальше?» дигән шоу форматында фактларын уйларга

тырышалар.



Спорт-сәламәтләндерү программасы

Чара исеме Тасвирлама

Олимпик уеннар

Уеннар квест форматында үткәреләчәк. Төркемнәргә

калган төркемнәрнең уйлап тапкан спорт уеннарын

станцияләр аша үтәргә кирәк.

Волейбол буенча турнир

Төркемнәр иң шәп төркем исеменә лаек булуларын

ачыклау өчен көрәш алып бара, һәрбер төркем үз илен

тәкъдим итә һәм шуның буенча бер формага килеп җиңүче

игълан ителә.

Футбол буенча турнир

Əйләнеш системасы буенча футбол турниры һәрбер

төркем үз илен тәкъдим итә һәм шуның буенча бер

формага килеп җиңүче игълан ителә.

Зарядка
Əйдаманнар төрле музыкаль һәм тарихи стилләр аша

физик күнегүләр комплексы үткәрәчәкләр.



Көн тәртибе

7:30-8:00 Йокыдан тору

8:00-8:30 Зарядка

9:00-9:45 Иртәнге аш

9:45-10:00 Турытаяк

10:00-13:00 Дәресләр

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:00 Остаханәләр

15.00-16.00 Очрашулар

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт-сәламәтләндерү чаралары

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:00 Мәдәни-иҗади чаралар

22:00-22:45 Шәмчекләр

23:00 Отбой



Без социаль челтәрләрдә



(Здесь вам нужно отразить важную 

информацию, которую надо донести, 

например: концепт смены / мотивационная 

система / важные события или еще что-то)


