
«Сәләт-Самара - 2020»

26-нчы июнь – 9-нчы июль 2020 ел

БСЛ «Тихие Зори», Самара өлкәсе



Алан исеме Сәләт-Самара 2020

Төп юнәлеш Интеллектуаль-иҗади

Үткәрелү вакыты 26.06.2020 - 9.07.2020

Үткәрелү урыны БСЛ «Тихие зори», Самара өлкәсе

Катнашучыларның яше 7-11 сыйныф

Алан җитәкчеләре Башҗитәк Гөлйөзем Шайдуллина

Өлкән әйдаман Зөлфәт Галимов

Методист Алсу Хаметова

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 10

Катнашучылар саны 80

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Рәсәй, Самара шәһәре һәм өлкәсенең сәләтле балаларын

Сәләт мохитенә, татар телен саклауга, татар һәм бүтән

халыкларның тарихын, мәдәниятын үзләштерүгә җәлеп итү. 

Программа 2017 елдан бирле «Яктылык» мәктәбенең

администрациясе ярдәме белән интеллектуаль-иҗади 

юнәлешендә тормышка ашырыла.

Алан максаты Балаларны иҗат дөньясы белән якынайту, аларның

интеллектуаль һәм рухи үсешенә этәргеч бирү, спорт 

чаралары аша сәламәтләндерү.

Аланның төп бурычлары Интеллектуаль яктан тулган мохит оешытыру, һәм шул

мохиттә балаларның фәнгә, мәгърифәткә, иҗатка һәм шәхси 

яктан үсешкә омтылышларына дөрес юнәлеш бирү.

Яшьләрнең белемгә һәм иҗатка мотивациясен үстерү, 

аларны мәгърифәткә карата булган ихтыяҗларын 

канәгатьләндерү.

Балаларга тулы һәм кызыклы ял оештыру.

«Сәләт-Самара – 2020»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр
Исеме Тасвирлама Укытучы Күләме

(сәгать)

Астрономия Астрономия фәне буенча төп (нигез) белемнәр

алу, Самара шәһәренең космик эшчәнлегенең

тарихын өйрәнү.

«Яктылык» мәктәбе 

укытучысы, астрономия 

фәне укытучысы

8

Татар теле Татар теленнән яңа белемнәр туплау, аралашу

дәрәҗәсен үстерү.

Салават Кадыров,  

КФУның талибы.

8

Инглиз теле Инглиз телен уен форматында өйрәнү. Сабир Галимуллин, 

«One mind» чит телләр

мәктәбе җитәкчесе

8

Психология Кешеләрне бер караштан аңларга өйрәтү. Фәридә Хайбуллина, 

КФУ талибәсе.

8

Тарих Рәсәй тарихын өйрәнү, шулай ук, Биләр

тарихын өйрәнүгә аерым игътибар бирү.

«Яктылык» мәктәбе

укытучысы, тарих

белеме укытучысы

8



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр
Исеме Тасвирлама Укытучы

Актерлык осталыгы Балаларда актерлык осталыкларын ачу, сәхнәдә үз-үзеңне 

тотырга өйрәтү.

Айзат Загиров, КАЗГИК 

талибы

Милли аш-су Милли татар ашларын пешерергә өйрәтү. Ләйсән Нуриева,

КНИТУ- КХТИ талибәсе

Журналистика Журналистика  турында балаларның беренче белемнәр 

алуы.

Салават Кадыров, КФУ 

талибы

“Hand-made” Балаларның кул эшләренә мәхәббәт уяту. Фәридә Хайбуллина,  

КФУның талибәсе

Блоггинг Видеомонтажның һәм график редактурада эшләргә өйрәнү. Зөлфәт Каримуллин,

КФУ талибы.



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Исем Укытучы Тасвирлама

Photoshop: 

телеграмдагы

стикерлар, төрле

корылмалар проектын

төзү

Әскәр Ахмадуллин – КГАСУ талибы, 2 

курс.

Photoshop программасында эшләү

нигезләре турында сөйләү.

ВикиМәктәп Тимерхан Шәйхетдинов – ВикиМәктәп

проекты җитәкчесе.

ВикиМәктәп һәм ВикиСәфәр 

проектларының төп максатлары һәм 

аларның мөһимлеге турында сөйләү.

Инглиз теле – дөньяга

тәрәзә

Сабир Галимуллин, «One mind» телләр 

мәктәбе җитәкчесе

Хәзерге вакытта инглиз теленең 

әһәмиятлелеге турында хикәяләү.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Традицион квест «Сәләт дөньясы белән 

танышу»

Берничә тематик станция һәм аларның һәрберсе Сәләт белән 

бәйләнгән. Шуларны үтеп, сәлкешләр «Син күпме процентка cәлкеш?

» дигән интерактив тест үтәләр.

«Каршы ал безне, Самара» төркемнәрне

тәкъдим итү кичәсе

«Сәләт» форумындагы «Сөрән-Баттл» форматында уза. Һәр төркем

башка төркемгә әйдәгечләр әзерли, ахырдан бүләкләр тапшырыла. Иң

ахырдан кечкенә тәкъдим итү үткәрә.

«ЧГК» интеллектуаль турниры Традицион спорт ЧГК форматы. Командада 6  катнашучы, ЧГК туры 

нәтиҗәсе буенча 2 команда «Брейн-Ринг» этабына чыга, шулар 

арасыннан җиңүче билгеләнә.

«Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе» 

мәзәк ярышы

Ике бәйге: традицион «Сәламләү» һәм «Импровизация»

тапшыруыннан  биремнәр. Казыйлар һәр бәйге өчен тавыш бирә. Иң 

күп балл җыйган команда җиңүче исеменә лаек була.

Интеллектуаль викторина «Самара 

кичләре»

Командада 6 кеше Уен берничә этапта уза. Этаплар: «Крокодил»,

«Музыкаль», «Переперевод», «Эмодзи буенча фильмны бел» һ.б.



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Фән-баттл Һәрбер төркем үзенә бер билгеле фән буенча закон яисә теория 

сайлый һәм уен/проект формасында килеп чыккан нәтиҗәне 

тасвирлый.

Видеоконкурс «Әскәрия» Һәрбер төркем аерым тематикага мини-фильм төшерә. Казыйлар ул 

фильмнарга бәя бирә, һәм төрле номинацияләрдә җиңүчене билгели. 

Spell-Battle Уенның төп максаты – очраклы рәвештә килеп чыккан сүздә ничә һәм 

нинди хәрефләр булганын оппоненттан тизрәк әйтү.

«Рэп-дэнс баттл» бию конкурсы Һәр төркем гомуми бию, парлы бию, соло-бию әзерли. Һәр төркемнән 

2 катнашучы мәҗбүри, калганнарның  катнашуы ирекле.

«Рәхмәт сиңа, Сәләтем» гомуми шәмчеге Барлык балалар да актлар залында гомуми шәмчекә җыела, һәрбер

әйдаман аерым темага чыгыш ясый. Бөтен чара гитарада

башкарылучы җырлар белән агылып бара.



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Зарядкалар
Балаларның рухын «уяту», аларда яңа көнгә уңай

караш тудыру.

Интеллектуаль-спорт эстафетасы «Без бергә, без 

көчле»

Спортка якын булган балаларны билгеләү, форум 

алдыннан эмоциональ ял итү. Бу эстафетада 

балалар станцияләр буенча йөриячәкләр, анда 

үзләренең акыл һәм физик сәләтләрен 

күрсәтәчәкләр.

«Самара Лигасы» футбол турниры
«Самара» җыелма командасының составын 

билгеләү.

.

«Галәм Лигасы» волейбол турниры «Самара» җыелма командасының составын 

билгеләү.



Көн тәртибе

8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-11:00 Дәресләр

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 программасы

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:00 Кичке чара

22:00-22:30 Шәмчекләр

23:00 Йокыга яту



Без социаль челтәрләрдә:

.

https://vk.com/selet.samara

https://www.instagram.com/selet.samara/

t.me/seletsamara_official



Дустым, без сине көтәбез!


