
"Сәләт Биләр Каласы 2020"

28-нче июнь - 11-нче июль 2020 ел

ФМҮ "Фәнсар" (Алексеевск районы, Биләр)



Алан исеме Сәләт Биләр Каласы

Төп юнәлеш Тарих, экология, археология

Үткәрелү вакыты 28.06 - 11.07.2020

Үткәрелү урыны Алексеевск районы, Биләр, "Фәнсар" фән һәм мәгариф үзәге

Катнашучылар яше 13-17 яшь

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Габдулбаров Алмаз Азатович

Өлкән әйдаман Мухаметнабиева Гузель 

Мизхатовна

Методист Хисамова Лилия Илгизовна

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Алан сәләтле һәм социаль актив балаларны тәрбияләүгә, милли мәдәниятнең 

чыганакларына җәлеп итүгә юнәлгән. Аланның әһәмияте - яшьләрнең шәхесен үстерү, 

толерантлык, халык иҗатын пропагандалау өчен шартлар тудыру. Смена 

программасына тарих, археология, экология керә.

Алан максаты Сәлкешләрнең потенциалын тормышка ашыру өчен шартлар тудыру, мөһим тарихи 

вакыйгаларны өйрәнү.

Аланның төп 

бурычлары

Татар халкының мәдәни, тарихи мирасын саклау һәм халыкара, мәдәниятара

багланышларны ныгыту өчен уңай шартлар булдыру

Остаханәләр, ачык лекцияләр, дәресләрдә укучыларны мөстәкыйльлеккә өйрәтү, үзүсеш 

һәм өстәмә белем алу  юлларын күрсәтү

Сәлкешләрдә актив гражданлык позицияне тәрбияләү, җәмәгать эшләренә җәлеп итү

Сәләт Биләр Каласы 2019



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр

Наименован

ие 

Описание Преподаватель Количество 

Россия 

тарихы

Россия Тарихын барлау; тарихи вакыйгаларга

анализ ясау, аларның хәзерге көн-күрешкә

йогынтысы

Исхакова Алия - КФУ, ИФМК 

педагогик мәгариф кафедрасының 

1 курс бакалавры

5 c

Татарстан 

тарихы

ТР тарихи үсеше процессларын өйрәнү; үткән һәм 

хәзерге ТР иҗтимагый тормышы күренешләрен 

мөстәкыйль анализларга өйрәнү

Рахматуллин Салават - КФУ, 

ИФМК, студент кафедры 

педагогического образования: 

история, обществознание в 

билингвальной образовательной 

среде.

5 c



Фәнни-белем бирү программасы

Дәресләр

Наименован

ие 

Описание Преподаватель Количество 

Археология Дәресләр дәверендә Татарстан территориясенең 

археологиясе өйрәнеләчәк. Балаларга керамика, 

бизәнү әйберләре күрсәтеләчәк. Археологик 

казылмаларга йөрү үткәреләчәк.

Шакиров Зуфир - КФУ,  Халыкара 

мөнәсәбәтләр институтының 

укытучысы, доценты доцент, 

фәннәр кандидаты

4 c

Экология Экология тарихы, структурасы, бурычлары белән 

танышу; 

экологик хәл һәм кеше сәламәтлеге арасында 

үзара бәйләнешне ачу

Муратшина Лейла - КГАСУ, 

Төзелеш материаллары, 

технологияләр һәм инженерлык

системалары институты 1 курс 

бакалавры

2 c



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Сәнгать тарихы Остаханәдә төрле эпохаларны барлап, сәнгать

тарихы өйрәнеләчәк

Исмагилова Диляра - КГАСУ, Төзелеш

материаллары, технологияләр һәм

инженерлык системалары институты 2 

курс бакалавры

Молекуляр кухня Физика законннарын тәҗрибәләр аша өйрәну Муратшина Лейла - КГАСУ, Төзелеш

материаллары, технологияләр һәм

инженерлык системалары институты 1 

курс бакалавры, Роман Трусовның

молекур кухня буенча курс 

катнашучысы

Роспись буенча 

остаханә

Остаханәдә тукымада төрле язу ысуллары, төрләре 

өйрәнеләчәк

Муратшина Лейла - КГАСУ, Төзелеш

материаллары, технологияләр һәм

инженерлык системалары институты 1 

курс бакалавры, витражлар росписе

буенча мастер-класс катнашучысы



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Психология Остаханәдә кешенең эчке дөньясын өйрәну, 

форумга таба зур мотивация бирү булачак.

Мухаметзянов Айдар - КГЭУ, 

Электроэнергетика һәм электроника

институты 1 курс бакалавры, 

психология мәктәбе катнашучысы

Эшмәкәрлек

эшчәнлеге

Остаханәдә эшмәкәрлек осталыгының төп 

төшенчәләре өйрәнеләчәк. Эшмәкәрлек 

культурасы белән танышу.

Фаскутдинов Самат - КНИТУ (бывш. 

КГТУ, КХТИ), Технологик машиналар

һәм җиһазлар институты 4 курс 

бакалавр, эшмәкәр

Вокал Остаханәдә вокал буенча төп принциплар

өйрәнеләчәк

Исмагилова Диляра - КГАСУ, Төзелеш

материаллары, технологияләр һәм

инженерлык системалары институты 2 

курс бакалавры, вокал буенча

конкурслар катнашучысы

Мотивацион тренинг Остаханәдә үз-үзеңне тоту һәм үз халәтне

программалаштыру механизмы каралачак.

Кадирова Альбина - күп Сәләт

аланнарының җитәкчесе, коуч



Фәнни-белем бирү программасы 

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

«Синең сәхнәң» Шәйхетдинова Миләүшә Наил кызы -

Камал театры актрисасы
Артистларның кыюлыгын, импровизация 

сәләтен, сәхнә белән аралашу 

күнекмәләрен үстерү

«Экологик яшәү

рәвеше»

«ЭкоЛогично Казань»  проектының

катнашучылары

Әйләнә-тирә мохиткә йогынты ясауны 

киметү өчен, калдыкларны сортировкалау 

һәм материалларны кабат куллану 

өстенлекләрен күрсәтү



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

«Сәләт дөньясы» Чара презентация форматында узачак. Катнашучылар Сәләт

берләшмәсе, аның максатлары, низамәтләре, проектлары, чаралары һәр

булган барлык мөмкинлекләре белән танышачаклар.

Кереш Квест Балалар төрле станцияләргә төркемләп юнәләләр һәм анда төрле

биремнәрне башкаралар

Беренче концерт «Биләргә кайту» Алып баручылар чыгыш ясаучыларны үзенчәлекле итеп игълан итәләр 

һәм номерлар арасында балалар белән аралашалар

«Dance Battle» Төрле бию стильләре буенча төркемнәр арасында ярыш

Интеллектуаль уен Балалар 6 кешелек командаларга бүленеп, төрле сорауларга жавап 

табырга тиешләр



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

ШТК Көндез төркемнәр әзерләнәләр. Кич белән «сәламләү» бәйгесе уза.

«Хәрефләр» уены Балалар башта төркем белән хәрефләр җыя, соңыннан билгеле бер

темага кем кубрәк сүз тапканын билгелиләр

Күмәк шәмчек Әйдаманнар бирелгән бер темага узләренең уй-фикерләрен серләшә , 

чыгышлар арасында гитарада җырлар яңгырый

Музыкаль викторина Балалар төрле ысуллар аша шифрланган җырларны чишәргә тиеш

OpenMic Сәхнәдә ачык микрофон тора, теләге булган кеше чыгыш ясарга 

мөмкин

Ахыргы Квест Балалар төрле станцияләргә төркемнләп юнәләләр һәм анда төрле 

биремнәр башкаралар



Спорт-сәламәтләндерү программасы

Чара исеме Тасвирлама

Иртәнге зарядка Тиешле атрибутиканы кулланып, тематик зарядка үткәрелә

Бассейнда коену Балаларның физик сәламәтлеген үстерү һәм йөзүгә өйрәтү

Тематик скаутлар походы Тематик скаутлар походы традицон гитара концерты белән бергә

үткәреләчәк



Көн тәртибе

8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-12:00 Дәресәр

12.00-13:00 Очрашулар

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Остаханәләр

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт-сәламәтләндерү чарасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:30 Мәдәни-иҗади чара

22:45-23:15 Шәмчек

23.30 Отбой



Без социаль челтәрләрдә

vk.com/selet.bilyar

instagram.com/selet.bilyar




