


Алан исеме Сәләт Саба

Төп юнәлеш Заманча мәдәният

Үткәрелү вакыты 23.06.20 – 13.07.20

Үткәрелү урыны РТ, Саба районы, Икшермә авылы

Катнашучылар яше 7-11 сыйныф укучылары

Алан җитәкчеләре
(ИФ) 

Башҗитәк Гатина Гөлназ

Өлкән әйдаман Арикеева Гөлүсә

методист Закирова Айсылу

Катнашучылар турында мәгълүмат
Әйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 85



«Сəлəт Саба»

Алан концепциясе Аланның төп юнəлеше – заманча мəдəният. Шушы юнəлешкə 
нигезлəнеп, «Сəлəт Саба» - 2020 катнашучыларын заманча 
мəдəният белəн таныштыру һəм аңа карата кызыксыну уятуны 
төп максат итеп алып, сменаның уку-укыту программасы, 
танылган шəхеслəр белəн очрашулар тəртибе һəм тулаем смена 
программасы төзелде.

Алан максаты Сəлəтле балаларны заманча мəдəният белəн, заманча биюлəр, 
җыр юнəлешлəре, театр, сəнгать, дизайн, мультфильмнар тудыру
серлəре, спорт һəм блоггерлык белəн таныштырырга, балага үз
юнəлешен табу өчен уңай шартлар тудыру һəм аларны үз-үзлəрен
əлеге юнəлешлəргə күрсəтергə өйрəтү.

Аланның төп бурычлары Смена катнашучыларында заманча мəдəнияткə кызыксыну
уятырга
Саба районында ел дəвамында эшлəп килүче проект нигезен
салырга





Исеме Тасвирлама

Ачык һавада театр Ачык һавада уздырылучы театр үзенчəлеклəрен, төрле юнəлешлəрне
өйрəнү, актерлык осталыгына, сəхнə сөйлəме үзенчəлеклəренə төшенү, 
кыска сəхнə əсəрлəрен кую

Стрит арт Əлеге юнəлешнең тарихы, төрле рəсем төшерү ысуллары белəн танышу, 
əлеге рəсемнəр граффити стилендə ясалачак шрифтларны өйрəнү һəм
белемнəрне тəҗрибəдə куллану

Заманча хореография Нəрсə турында биегəнеңне аңлау, заманча хореографиянең төрле
юнəлешлəрен өйрəнү һəм хореографиядə төрле бəйлəнешлəрнең үзара
бəйлəнешен өйрəнү, практикада куллану

Фəнни-белем бирү программасы

Дəреслəр



Исеме Тасвирлама

Журналистика нигезлəре
(блогерлык) 

Укырга кызыклы булырдай текстларны ничек язарга, төрле шартларда
ничек уңышлы фотога төшерергə, кызыклы һəм матур видеоларны
ничек төшерергə, Татарстанның танылган блогерлары белəн танышу.

Дизайн Дизайн осталыгы серлəре, трафаретлар кулланып, махсус буяулар һəм
маркерлəр белəн футболкага рəсем төшерергə өйрəнү.

Вокал Җырлау нигезлəре, тавыш өчен күнегүлəр, цифрлы һəм заманча музыка 
серлəренə төшенү.

Мультстудия Мультфильм төшерү, анимация, төрле стильлəрдə мультфильмнар
эшлəргə өйрəнү.

Фəнни-белем бирү программасы

Дəреслəр





Исеме Тасвирлама

Скрапбукинг Балаларны әлеге юнәлеш белән таныштырырга һәм аларны
көндәлекләрен матур итеп тутырырга өйрәтү.

Төрле бизәкләр белән
брошьлар ясау.

Балаларны төрле бизәкләрен мәгънәсе белән таныштырырга һәм
аларны брошьлар ясаганда кулланырга өйрәтергә.

Дебатлар (Сөйләм skills) Үз фикереңне җиткерү, үз фикереңдә тору һәм логик яктан фикер
йөртү гадәтләрен яхшырту.

Эбру – суда рәсем ясау Балаларны әлеге юнәлеш белән таныштыру һәм аларны үз-үзләрен
рәсем аша күрсәтергә өйрәтү.

Йога Балаларны физик һәм психик яктан сәламәтлекне яхшырту өчен
ничек дөрес суларга һәм ял итәргә икәнлеген өйрәтү.

Урам спорты Балаларны урам спортының төрле юнәлешләре белән таныштыру
һәм Сәләт Биләр Форумында уеннарда катнашыр өчен команда 
туплау.



Тема Спикер ИФ

Вокал юнәлеше буенча очрашу «Тараф-бэнд» төркеме

К. Тинчурин исемендәге театр 
актеры белән очрашу

Салават Хабибуллин

Вокал юнәлеше буенча очрашу Зарина Вильданова

Дизайн юнәлеше буенча
очрашу

«Bulgari» проекты катнашучысы

Дизайн юнәлеше буенча
очрашу

«Tatar-casual» проекты катнашучысы





Чара исеме Тасвирлама

«ЧГК» интеллектуаль турниры Балаларны интеллектуаль турнир белән кызыктыру һәм «Сәләт
Биләр Форум» уены алдыннан аларда бу кичке чарага
кызыксыну уяту.

Шаяннар һәм Тапкырлар
Клубы

Балаларны уен белән кызыктыру һәм «Сәләт Биләр Форум» 
уены алдыннан аларда бу кичке чарага кызыксыну уяту

Дэнс-Баттл – музыка һәм бию
кичәсе

Балаларның кәефен күрү һәм аларга бию юнәлешендә
үзгәрешен күрсәтергә мөмкинлек бирү.

Топ-спикер Балаларга үзләренең спикер сәләтен күрсәтергә мөмкинлек
бирү («Сөйләм Skills» остаханәсендә алган белемнәрен
кулланырга шартлар тудыру).

«Интуиция» стилендә кичке 
чара

Балаларны үз әйдаманнары белән якыннанрак таныштырырга.

Эконом-көн Һәр балага үзе теләгән профессия буенча «эшләп карау» 
хыялын ашырыр өчен мөмкинлекләр тудырырга.

Эконом-көнгә туры килүче
кичке чара

Балаларга ял итү һәм үз эшләре өчен кечкенә бүләкләр алу
мөмкинлеген тудыру.



Чара исеме Тасвирлама

Караоке-баттл Балаларга «Вокал» дәресендә алган белемнәрен тәҗрибәдә
кулланып карар өчен шартлар тудыру һәм аларга ял итү өчен
уңай шартлар бирү.

Әскәрия – видео-баттл Балаларга үзләрен оператор, режиссер һәм актер рольләрендә
күрсәтү мөмкинлеген бирү һәм аларны фильмнар төшерү
процессы белән таныштыру.

Смена ачылу уңаеннан
концерт

Балаларга үзләрен сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеген бирү

Смена ябылу уңаеннан
концерт

Балаларга үзләрен сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеген бирү



Чара исеме Тасвирлама

Тематик зарядкалар Иртəдəн көне буена яхшы кəеф тудыру.

Биюле зарядкалар Балаларга зарядка өчен бию хəрəкəтлəре дə
туры килə икəнен күрсəтергə.

Йога Балаларны физик һəм психик яктан
сəламəтлекне яхшырту өчен ничек дөрес
суларга һəм ял итəргə икəнлеген өйрəтү.

Урам спорты Балаларны урам спортының төрле
юнəлешлəре белəн таныштыру һəм Сəлəт
Билəр Форумда уеннарда катнашыр өчен
команда туплау.

Сабантуй Төрле уеннар ярдəмендə балаларны бер-берсе 
белəн якынрак таныштыру.

Квест-ажиотаж Төрле команда биремнəре ярдəмендə
төркемне берлəштерү.



Чара исеме Тасвирлама

Волейбол Сəлəт Билəр Форумда волейбол буенча
турнирда катнашыр өчен команда туплау.

Футбол Сəлəт Билəр Форумда футбол буенча турнирда
катнашыр өчен команда туплау

Хəрəкəтчəн уеннар Балаларга ял итəргə һəм үзлəренə
шогыльлəнергə мөмкинлек бирү.

Күңелле эстафета Төркемне берлəштерү һəм балаларга күңел
ачырга мөмкинлек бирү.



8:00-8:30 Йокыдан тору
8:30-9:00 Зарядка
9:00-9:30 Иртəнге аш
9:30-9:45 Бүлмəлəрне тəртипкə китерү
9:45-10:00 Турытаяк
10:00-11:20 Дəреслəр
11:20-13:00 Дəреслəр
13:00-14:00 Төшке аш
14:00-15:30 Остаханəлəр
15:30-16:00 Полдник
16:00-17:00 Төркем вакыты
17:00-18:00 Кичке аш
18:00-19:00 Кичке чарага əзерлек
19:00-21:30 Кичке чара
21:30-22:30 Шəмчек/Дискəтүк
22:45-23:15 Йокыга əзерлəнү
23.00 Йокларга яту






